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ORSA SKOLTIDNING

L i t en intervju m ed

BARNENS DAGS-GENERALEN.
Den blide mannen härovan är en i 

dessa dagar strängt upptagen man. 
Inte blott den borgerliga gärningen 
ligger på och kräver sitt dagliga slit 
med målarfärg och andra skönhetsme
del —  det är just nu den nya stora 
begivenheden i Orsa: BARNENS DAG, 
som kräver omsorg och omtanke. Med 
anlitande av envishet (för att få fatt 
pä honom) och goda ord, lämpor och 
hotelser i lagom blandning (för att få 
något ur honom) hava vi lyckats att 
få några upplysningar om Barnens 
dag.

Hur och varifrån kom uppslaget? är 
första frågan.

Tanken uppkom först i Orsakretsen 
av Röda korset, att vi här i Orsa lika
som i andra kommuner borde kunna 
utnyttja Barnens dag sidén för att 
åstadkomma medel till en barnkoloni. 
Även i Orsa finns det många barn, som 
så innerligen väl skulle behöva en som
mars friluftsliv. Och har det gått på 
andra håll att skrapa samman pengar 
för en egen koloni, så skulle det ved 
vara underligt om inte också orsabor- 
na skulle vara mäktiga den prestatio
nen. För resten har ju Röda korset 
här i Orsa förut haft egen koloni, så 
det låg nära till hands för den organi
sationen att ta upp tanken till förnyad 
prövning.

Ja, men nu är det väl inte bara Röda 
korset som står bakom Barnens dag i 
Orsa?

Styrelsen för Röda korset vände sig 
till mig, fortsätter hr Hedin, och bad 
mig hjälpa dem. Jag var givetvis tvek
sam, ty ett sånt arbete kräver tid, men 
till slut gav jag med mig. Vid ett för
beredande sammanträde senare före
slog jag bildandet av en särskild Bar
nens dag s-kommitté, vari så många 
som möjligt av ortens föreningar skul
le vara representerade, och att denna 
kommitté skulle arrangera festlighe
terna. Det kom också till stånd ett 
sådant sammanträde, varvid Röda kor
set, idrottsföreningen, hembygdsför
eningen, Sörmedsjöns folkets husför
ening, Orsa skoltidning, köpmannaför
eningen, flygklubben, godtemplarlogen 
och kanske också ytterligare några

Färghandlare Harald Hedin.

organisationer hade representanter med. 
Därvid konstituerades en Barnens 
dags-kommitté med mig som ordf., folk
skollärare Keding som sekr. och herr 
Erik Forslund som kassör.

Och sen har den kommitté arbetat 
för fullt, förstår jag?

Oerfarna som vi varit så har det va
rit ett styvt arbete att komma tillrätta 
med alla problem, som dyker upp, då 
man skall arrangera en så stor festlig
het. Men det har gått bra, kanske mest 
tack vare det utomordentligt goda- 
samarbete, som rått inom kommittén. 
Jag måste ge fru Bengtsson och hr Si- 
monsson en särskild eloge för energiskt 
och uppoffrande arbete. Och jag måste 
också passa på tillfället att tacka några 
föreningar, som visat stor välvilja: 
Plant er ing ssällskap et, som upplåtit
festplatsen vid ångbåtsudden, flyg
klubben som likaledes ställer festplats 
till förfogande, Sker, som låter hela 
sin behållning detta lördags- och sön- 
dcigsdygn gå till Barnens dag och Röda 
kvarn som även skänker de dagarnas 
netto till detta goda ändamål. Pressen 
bör också ha en eloge för visad upp
märksamhet. Tillåt mig då också få 
med ett gott ord om Orsa skoltidning 
(förlägen bugning av intervjuaren), 
som ger ut ett extranummer, varav 
halva behållningen går till Barnens 
dag.

Var då också snäll ge affärsmännen 
ett tack för deras beredvillighet att 
annonsera i detta nummer!

Visst, visst! Allihop har ju varit så 
hyggliga och bussiga, när vi begärt 
hjälp för detta tillfälle, så jag är all
deles säker på att festen kommer att 
bli succés-. Men jag måste dock be 
våra värderade besökande att,, inte vara 
för kritiska, ty det år dock första gång
en och utan erfarenheter så vore det 
underligt om det inte skulle klicka på 
någon punkt. »Det ärede publikum» 
får alltså inte ha för stora anspråk. 
Nästa år ska vi försöka komma igen 
med större erfarenhet och alltså större 
möjligheter.

Har Barnens dag s-generalen några 
särskilda önskemål inför evenemanget?

Ja, det är att tacka alla, som på ena 
eller andra sättet hjälpt oss. Det 
andra är att uttrycka en förhoppning, 
att ett kommande år skall det inte bli 
två så stora fester alldeles inpå var
andra som nu, när Planteringssällska- 
pets fest och Barnens dag kommer all
deles efter varandra. Vi skulle inte 
behöva trängas så, därför att det fres
tar ju onödigt hårt publiken och deras 
portmonnäer. Om jag får ge Plante
ring ssällskap et ett tips, så skulle det 
vara: Ta hand om midsommarfirandet 
i Orsa! Hit lockar vi en massa turis
ter och i turistreklamen talas det all
tid om midsommarfirandet i Dalarna 
som något alldeles särskilt och extra. 
Men de turister, som kommer till Orsa 
under midsommaren, de blir alldeles 
säkert besvikna. Ty här har det inte 
varit något riktigt midsommarfirande 
sedan 1930, då Dalarnas ungdomsmöte 
hölls här. Borde inte Plant er ing ssäll
skapet, som förfogar över ångbåts
udden, där kunna göra en riktig mid
sommarfest med maj stång sresning och 
midsommardans? Ja, det är bara en 
tanke. Är den värd något, så var så 
god!

Och med uttryckande av förhopp
ningar om en glad och lyckad Barnens 
dag skiljas vi. OCH SEN MÖTAS VI 
ALLIHOP PÅ BARNENS DAG DEN 
20 OCH 21 AUGUSTI.

K å w  e.
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Krisåren drabbade hårt i Orsa, det var 
ont om mat i många stugor, och barnen foro 
illa. Hösten 1921 satte Röda Korskretsen i 
gång med barnbespisning vid inte mindre 
än 19 av socknens skolor. Tack vare 
osjälvisk och uppoffrande hjälp av lärarna, 
kunde det hela gå i lås. 207 barn fingo ett 
ordentligt mål lagad mat på frukostrasten i 
skolan under hela det läsåret. Röda Korset 
köpte upp all mat och delade ut i  de olika 
skolorna, och så skötte lärarinnorna om 
tillagning och utdelning. Omkring 6,000 kr. 
kostade det hela i reda pengar, men därav 
lämnade kommunen 2,650 kr. och resten 
samlades in genom olika fester och skänk
tes av enskilda.

1923 hade vi för första gången en barn
koloni under 2 sommarmånader. Det var 
Röda Korset och Dispensären som då ge
mensamt ordnade den och svarade för hal
va kostnaden var. Kolonien var förlagd till 
Jågsel norr om Skattungbyn, där en gård 
om 6 rum och kök förhyrdes. Inredningen 
var nog rätt primitiv, då alla' möbler låna
des från olika håll i socknen. Men de 24 
barnen fingo god vård, frodades och triv
des. Föreståndarinnan var rödakorssys-

Morgontoalett.

Ge varje krona 
högsta värde!

Sunt ekonomiskt handlande 
ger Edra pengar högsta 
möjliga värde.

Då det gäller kläder — gör 
Edra inköp i affären där Ni 
får full valuta för varje 
krona — hos

barn varje gång. De åren hade lärarinnor
na Märta Eriksson och Alfhild Borgström 
hand om barnen. Kostnaden för en 2 måna
ders koloni gick till omkring 2,000 kr., 
trots att vi fingo mycket till skänks och 
att affärsmännen lämnade oss stor rabatt. 
Kommunen bidrog varje år med 500 kr., 
men ändå var det svårt för oss, att genom 
fester och på frivillig väg få ihop det som 
behövdes.

Nyttan av kolonivistelse för barnen lig
ger inte bara i, att de få äta god mat och 
mycket mat, utan kanske än mer i ätt de få 
föra ett regelbundet liv, få tillräckligt myc
ket sömn och få lära sig renlighet, ordning 
och goda seder. Den som sett hur en liten 
parvel kan förändras under en kolonivistel
se, den förstår, vilken välsignelse detta 
arbete för med sig. När Röda Korskretsen 
nu börjat arbeta för att kunna återuppta 
denna verksamhet, är det att hoppas, att 
de mötas av samma hjälp och förståelse 
som förr. 11 j

Syster Kerstin och koloniens yngste 
medlem.

tern Jenny Kjellström och matlagningen 
sköttes av fröken Karin Lång.

När det nästa sommar åter blev fråga om 
koloniverksamhet, ville vi dock försöka få 
lokal på något närmare håll och lyckades 
då få hyra en stor gård på Harabacken i 
Skattungbyn. Enda olägenheten med den 
var, att det var bra långt till badplats, men 
genom att dämma upp en bäck, som rann 
bredvid gården, och gräva en del, gick det 
att åstadkomma en fullt acceptabel plask- Eftermiddagsmål i det gröna,
damm. Det året visade orsaborna en storar
tad hjälpsamhet och givmildhet. Röda Kor
set fick möbler till kolonien! Från ett håll 
virke, från ett annat målarfärg, en snickeri
fabrik utförde arbetet gratis, en firma 
skänkte kokkärl etc. Det året hade vi 25 
barn samlade under rödakorssysterns Ker
stin Holmberg och lärarinnan Karin Ekman 
samt fröken Svea Borens omvårdnad. Även 
åren 1926 och 1927 hade vi under 2 som
marmånader koloni i Harabacken med 27

PÅ TROLLKALAS.
Det var en gång två troll, som hette Lafs 

och Lafsa. De voro bägge unga troll. En 
dag möttes de i skogen. Då sade Lafs: Vill 
du gifta dej med mej? Lafsa svarade strax: 
Det har jag länge gått och tänkt på. Om 
fjorton dagar skall vi ha kalas, sade Lafs. 
Varenda dag hade Lafsa och Lafs strävat, 
och på den fjortonde dagen kommo alla 
troll i trollskogen dit. Se’n började kalaset, 
och trollen blevo så mätta allihop. Se’n togo 
de farväl av Lafs och Lafsa. Och de voro så 
tjocka allihop, att de knappt kunde gå 
själva. Men Lafs och Lafsa levde lyckliga 
i många, många år.

Lars Eriksson, klass 4.

erhåller Ni hos oss. Vi 
lägga oss vinn om att 
göra det bästa möjliga 
av varje negativ. Lämna 
in en filmrulle till oss — 
så skola vi visa, vad vi 
kunna åstadkomma. Vi 
tro att även Ni blir 
verkligt belåten.

Tegmans
Fotomagasin - Orsa
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K r o n b r ö l l o p e n  
i Or sa .

Utan tvivel voro kronbröllopen (k r o n d- 
j a s t b ö n i )  i Orsa under gången tid 
glansnummer i orsabornas högtidsfester, 
Därvid utvecklades en uppoffring och 
prakt, som i anseende till folkets primitiva 
livsföring och ekonomiska förhållanden 
måste förvåna nutidens släkte. Märkligt 
nog utdogo dessa festligheter under grynin
gen till den nyare tiden, vilken inföll under 
1860-talet, d. v. s. den tid då bättre ekono
miska förutsättningar för sådana bröllop 
började yppa sig.

Det sista kronbröllopet i Orsa hölls med 
all sannolikhet år 1856, då Svennar Anna 
Andersdotter i Slättberg, född 1836, sam- 
manvigdes med Slottpers Hans Hansson i 
Orsbleck, född 1833.

Om dessa bröllop har Jemt Kerstin Hans- 
dotter i Slättberg, född 1855, berättat föl
jande efter modern Jemt Kerstin Jonsdotter 
i samma by, född Bogg år 1823 i Kyrkbyn.

Bjudningen.

Någon månad före de för bröllopet be
stämda dagarna inbjöd brudgummen brud
parets släktingar, grannar och vänner till 
bröllopsfesten. Som brudparets uppvaktning 
därvid utsågs till första brudsven och tärna 
(b r a j d s e t a) man och hustru ur den när
maste släkten, vilka ansågos lämpliga för 
uppdraget. Brudsvenner och tärnor i öv
rigt liksom ock förriddare utsågos ävenle
des bland ungdomarna i släkten.

Anledningen till denna rätt så tidiga in
bjudan var nämligen den, att envar inbju
den person omedelbart skulle avlämna en 
kappe maltkorn till brudparet. Kornet upp
samlades och upplades på vanligt sätt till 
maltning för bröllopsbrygden och bränn
vinsbränningen.

Alldenstund festligheterna pågingo i tre 
dygn, utan annat avbrott än då gästerna 
behövde vila, och därjämte nästfoljande 
söndag, var åtgången på dricka rätt så be
tydande. Med brännvinet var man spar
sam, vilket bestyrkes av ,det förhållandet, 
att mönstergill ordning rådde hela tiden 
under festligheterna. För ett bröllop med 
upp mot ett hundratal gäster bryggdes 8— 
10 stortunnor dricka. I detta sammanhang 
anföres, att en hel del ungdom, som ej 
hörde till gästerna, deltog i bröllopsdansen 
och därvid bjöds på dricka.

Självskrivna att närvara vid bröllopet 
utom släkten voro vigselförrättande prästen

Ora
Telefon 338.

Rättegångar. Inkasseringar. Boutred
ningar. Fastighetsförmedling. 

Fastighetsförvaltning.

Bland Näsnissa Olof Samuelssons ef
terlämnade papper fanns nedanstående 
skildring av ett gammaldags bröllop. Det 
bör intressera att ta del av denna skild
ring just nu, då det är meningen att 
vid Barnens dag med ledning av denna 
uppteckning göra ett bröllopståg sådant 
det fordom varit i Orsa.

med fru, soldatrotens knekt och två av 
socknens bästa fiolspelmän, vilka också 
helt naturligt inbjödos. Kända och högt 
uppskattade spelmän vid tiden för 1840-ta- 
let voro Jemt Olof och Ärpers Olof i Kyrk
byn. Om den förstnämnde förtäljer säg
nen, att Näcken ( F ö r s k a l l ’n) varit hans 
läromästare på fiol.

Förberedelserna.

Inemot tre tunnor kom lades upp till 
maltning i cirka 4 alnar långa, grova urhol
kade trädstammar, vilka uppställdes med 
mindre lutning åt ena ändan för vattnets 
avrinning. Då kornet efter någon tid grott 
ut, torkades det på lave i torkstugan. Där
efter vidtog gröpningen, ettdera på skvalt- 
kvarnen eller på handkvarnarna (N u r- 
k a n och E k w e n n i) . Brygden utfördes 
i stugan och brännvinsbränningen i hack- 
stugan för eldfarans skull. Sedan kom lut
ning av fisk, vilken inköpts, bakning av 
korn- och ärtbröd samt rågbulle. Sist kom 
råskalning av potatis och smörberedning 
varjämte tillsågs, att kött och gryn icke 
saknades.

Märkligt var sedan, att brudgummen 
skulle tillhandahålla varje bröllopsgäst, som 
närvar under vigseln i kyrkan ett mynt, 
vilket vid akten nedlades i en skål framme 
vid altaret. Då intet fick brista i detta av
seende, tillväxlade sig brudgummen för 
större mynt småmynt till välbehövligt antal 
av kyrkvärden i sakristian. Dagen eller 
kvällen före vigseln infunno sig samtliga 
bröllopsgäster i bröllopsgården personligen 
och av brudgummen emottogo ett mynt var 
samt bjödos på rågbulle och dricka. Lång
väga gäster anlände dit samma kväll med 
skjuts och övernattade i bädd på stugugol- 
vet. Tärnorna förberedde sig för den bästa 
tänkbara uppsättningen av sitt hår samt 
försågo sig med huvudprydnader av ett 
flertal silkes- och guldglänsande band, i de 
fall sådana måste lånas.

Bröllopsfärden till kyrkan.

I tidig morgon nästa dag, som var den 
stora dagen under festligheterna, var det

Affärstryck
Reklamtryck
Illustrationstryck
B e c k m a n s
ORSA. — Tel. 247.

i modernt 
utförande

Tryckeri och 
Pappershandel

ett rörligt liv i bröllopsgården. Den hög
tidliga vigselakten framme i koret i kyrkan 
skulle nämligen avslutas före gudstjänstens 
början.

Dagen var nu inne, då brudparet under 
högtidliga former skulle vigas vid varandra 
för hela sitt återstående liv. Och tecknet 
på övergången från det ogifta till det gifta 
ståndet var brudens vita, med dito band 
försedda ( k e l i n g a t  t’n) vilken hon, da
gen till ära, första gången i sitt liv skulle 
bära på huvudet och alltid sedermera till 
sin död. Hennes förnämsta prydnader un
der vigseln voro: kronan, det med krusifix 
försedda pärlbandet om halsen, vilket i 
tvenne varv hängde ned på bröstet, samt 
andra guld- och silverglänsande band på 
huvudet. På ringfingret bar hon en konst
närligt arbetad, bred silverring.

Medan bruden kläddes, som sed var av 
brajdseta — det var hon som skulle göra’t 
— samlades gästerna och ordnade sig i tå
get med förriddarna i teten, därnäst sven- 
nerna och tärnorna i skjutsarna, åtföljda av 
brudparets närmaste släktingar och eft^r 
dem fjärmare sådana samt vänner och 
grannar i nämnd ordning. Brudparet med 
uppvaktning for sist i tåget, vilket avslöts 
med brudens och hennes uppvaktnings 
skjuts. På huvudet bur o hästarna pinglor 
vid remmarna, som glänste i mässingsbe
slag och rött kläde i olika mönster samt 
voro försedda med röda tofsar i den del 
som dolde hästarnas pannben. Selarna voro 
målade i den tidens älsklingsfärger och 
mönster. Då tåget ordnats, anträddes fär
den till Kyrkbyn, där hästarna inställdes 
på gårdarna.

Tåget marscherar till kyrkan.

Medan gästerna ordnadé sig till intåg i 
kyrkan, inställde sig brudparet med upp
vaktning hos mamsell Lotten i Kyrkbyn, 
vilken hade tre brudkronor i förvar — 
kronorna voro kyrkans egendom — och var 
väl förtrogen med klädning av kronbru
dar. Hon satte kronan på brudens huvud 
och därjämte, som några uppgivit, klädde 
henne i en svart, för orten främmande 
ytterklädning.

Då tiden för vigseln var inne, inställde sig 
brudparet med uppvaktning sist i det med 
spelmännen i teten ordnade tåget, och un
der tonerna av en brudmarsch på instru
menten drog skaran in i den av försam- 
lingsborna fullsatta kyrkan, efter storgån
gen fram till koret.

Vigselakten.

Brudparet tog plats under den av fyra 
svenner utspända brudpellen — en konst-, 
vävnad med guld- och silvertofsar som ha
de förgyllda stänger i hörnen. Medan 
gästerna gingo dit fram, nedlade envar,

Åk ej utan lykta!
Velocipedbelysningar från 2:25.

N Y A  J Ä R N H A N D E L N
Telefon 252.
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Erik Forslund, fru Maja Geete, fru Anna Bengtsson, Harald 
Hedin, Harry Simonson, Ernst Keding, Henning Broberg. 

Saknas: Erik Beckman, fru Ingrid Olsson, Per Thomasson.

männen under bugning och kvinnorna un
der nigning, i en skål vid altarringen de av 
brudgummen dagen förut emottagna myn
ten. Under vigselakten stodo gästerna, 
männen på högra och kvinnorna på vänstra 
sidan om brudparet, varpå prästen fram
trädde och vänd mot de unga tu vigde dem 
i Faderns, Sonens och den Helige Andes 
namn.

Då den högtidliga akten avslutats, intogo 
gästerna under gudstjänsten de för dem re
serverade platserna i bänkarna vid koret.

Efter gudstjänstens slut avtågade skaran 
från kyrkan, under ännu en brudmarsch 
av spelmännen, till sina skjutsar i Kyrk
byn.

Färden till bröllopsgården.

Sedan tåget ånyo ordnats liksom vid fär
den till kyrkan med fcrriddarna i teten 
samt med utökning av skjutsen för prästen 
och hans fru, anträddes färden till bröllops
gården.

Komna ett kortare vägstycke från Kyrk
byn lämnade tvenne förridare sina hästar 
åt spelmännen, vilka med instrumenten 
stego upp i sadlarna och redo i sporrsträck 
till bröllopsgården, där de från stugubron 
välkomnades av brudparets mödrar med 
rågbulle, dricka och en sup. De andra 
förriddarna togo ritten efter spelmännen i 
något saktare tempo, men snart blevo de 
åtskilda beroende på bättre eller sämre 
springare. Då den förste riddaren anlände 
till bröllopsgården, välkomnades även han 
med rågbulle dricka och brännvin och där
jämte med klingande fiolmusik av spel
männen, vilka stodo på var sin sida om 
kvinnorna. Efter välkomnandet återvände 
ryttaren mot bröllopståget och frambar 
hälsningar från bröllopsgården för att på

Har N i provat . . .
GROVLIMPAN, KG-LIMPAN och 
25-ÖRESLIMPAN?

Gör det och Ni får ett matbröd, 
som Ni blir förtjust i.

C. G. Nyströms Bageri
Tel. 38. O R S l Tel. 38.

nytt rida i fortskritt till brudparets mödrar 
och spelmännen med hälsningar från gäs
terna. På enahanda sätt mottogos och redo 
samtliga lättare fram och tillbaka mellan 
bröllopsgården och gästerna i tåget, för att 
därmed underhålla förbindelsen dem emel
lan, tills den första skjutsen med en tärna 
och en sven stannade vid stugubron och 
välkomnades som ryttarna. Bröllopsgården 
och den närmaste bygden genljöd av den 
ena brudlåten efter den andra.

Bröllopets glansnummer.

Riddarna uppställde sig nu på sina hästar 
i led, med början vid brons ena sida den 
ene efter den andre cch därnäst första 
skjutsen. I ledet inställde sig därefter, efter 
välkomnandet den ena skjutsen efter den 
andra. Då brudparet i sista skjutsen stan
nade vid bron, bildade ledet från denna en 
halvcirkel utåt gården. Sedan brudgum
men stigit ur åkdonet, omfamnade han bru
den och lyfte henne ned på marken, varpå 
de med de uppvaktande på var sin sida 
mottogo mödrarnas välkomsthälsning och 
deras välsignelse.

Nu var stunden för festlighetens glans
nummer inne. Musikens toner stego mot 
skyn. Himmelen och jorden kommo var
andra så nära. Hela skaran tycktes för
nimma fläktarna av himmelska väsens 
vingslag över bröllopsgården. Ej underligt 
om månget öga därvid tårades.

Matlagningen och bröllopssalens inredning.

Under gästernas bortovaro sysslade kun
niga kvinnor med matlagning i bröllopsgår
den. I händelse tvenne stugor funnos på 
gården apterades den ena till kök medan 
den andra fick tjäna som bröllopssal. I 
annat fall togs stugan i bruk för båda ända
målen. Utan vidare fann man sig tillrätta 
i förhanden varande förhållanden.

I den öppna spiseln kokades lutfisk, kött
sås och potatis och gryngröt i stora kok
kärl. Bakbord insattes intill varandra 
efter väggarna och med lämpligt mellan
rum i mitten av stugan. Härvid är att 
märka att stugornas enda boningsrum voro 
tämligen rymliga. Som sittplatser under 
festmåltiden inställdes vid borden konst
närligt tillverkade stolar för vigselförrät- 
tande prästen och hans fru samt för brud
paret med uppvaktning och för gästerna 
långsäten vid bordens sidor.

Borden dukas.
Medan hästarna hemfördes och avselades 

dukades borden med en s. k. bröddel för 
varje gäst. Bröddelen utgjordes av en kaka 
kornbröd, två åttondelar av en kaka ärt
bröd samt en fjärdedels rågbulle. Invid 
varje bröddel lades en träsked. Smöret 
framsattes i skurna skivor på trätallrikar 
med fot. Såsen utgjordes av köttspad, upp
skuret kött i småbitar och potatis likaledes 
uppskuret i småbitar. Kött- och potatisså
sen samt lutfisken med sås i stora träskålar 
i en mångfald olika former, dricka i träkrus 
med fot och brännvinet i kopparskålar med 
silvertumlar simmande i innehållet. Som 
efterrätt serverades gryngröt likaledes i 
stora träskålar.

Måltiden.

På inbjudan av brudparets mödrar into
go alla i den bröllopsfirande skaran sina 
platser vid borden. Platserna på stolarna 
vid ena bordets kortsidor intogos av präs
ten och hans fru, på höger hand om präs
ten vid bordets långsida brudgummen och 
därnäst den som hade äran att vara hans 
uppvaktning. Närmast honom voro sven- 
nerna och därnäst brudparets närmaste 
släktingar. Sedan kommo fjärmare sådana. 
Vid bordets motsatta sida närmast prästfrun 
intog bruden sin plats och vid hennes sida 
”brajdseta.” Närmast henne kommo tärnor
na och efter dem brudparets närmaste 
kvinnliga släktingar samt därefter fjärma
re sådana. I övrigt intogos bordsplatserna i 
den ordningsföljd som intagits under bröl
lopsfärden.

Måltiden avåts, under gemytligt sam
språk, med sked direkt ur träskålarna.

T i d n i n g a r  ■■
Kort och Pappersvaror 
Tvålar, Parfymer,
Fotoramar, Album 
Leksaker, Hemslöjd 
m. m., m. m.
Bra och billigt i

Musik- & Missionsbokhandeln
Tel. 320.
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Tegmans Fotomagasin
O R S A .

J .

på Barnens dag — det skall bli vackra, 
roliga och minnesrika bilder för albumet. 
Att äga en kamera är ett verkligt nöie 
— ej minst vid ferier, resor och ut
flykter. Bestäm Er för, att i år skall 
också Ni köpa kamera. — Låt oss få visa 
några av de verkligt trevliga nyheterna.

Smöret tillägnade sig envar från tallrikarna 
med en brödbit och med ett eller två av 
ena handens gripbara hjälpmedel, samt 
dricka ur en liten träskål som för ändamå
let framsatts till kruset, vilken omväg an
litades av dem som ej föredrogo att tillgo
dogöra sig krusets innehåll genom direkt 
sugning ur pipen. Med en klunk ur tum- 
meln från kopparskålens innehåll ”vässtes 
tänderna”, varpå skålen med sitt ”tandväs- 
sande” men ock matlustdrivande innehåll 
fick passera vidare. Sist serverades gryn
gröten som efterrätt vilken under behagli
ga känslor lade sig i mjuka veck runt de 
andra rätterna inombords.

Dansen.

Då måltiden avslutats, avdukades borden 
och bostaden appterades till danssalong. 
Under sommaren fick tröskladan tjänstgöra 
som sådan. Dansen inleddes av prästen och 
bruden till musik med ett fåtal varv runt 
golvet. Därefter ägde fördansen rum av 
bruden och brudgummen. Sedan dansades 
över lag utan anseende till person. Byung
domar samt nygifta personer som icke hör
de till gästerna infunno sig ock i bröllops
gården och till musikens inspirerande toner 
deltogo i dansen vilken pågick till långt 
fram på efternatten.

Efter behövlig tid för vila bjödos gäster-

K L Ä D E R
å t  sko l ungdom

Nu återstår blott några dagar tills 
skolan börjar. Komplettera utrust
ningen åt barnen redan nu.
Vi har en rikhaltig sortering av: 
Skjortor, B y x o r ,  K o s t y m e r ,  
Trenchcoat, Vimltygsrockar, Slip- 
owers, Mössor, Strumpor, Koftor, 
Jumpers, Klänningstyger, Kapp- 
tyger, Gymnastik-kläder, Under
kläder m. m.
Låt oss få visa dem för Eder.

Aug. Larsson, O  rsa.
Tel. 21.

LÖRDAGEN DEN 20 AUG.
Kl. 1 Barnens dag blåses in av ridande

härolder, varefter gårdsmusikan
ter och försäljare av tombolalotter 
börja sin verksamhet.

PÄ ÄNGBÅTSUDDEN.
„ 7,30 Lindgrens nöjesfält slår upp sina

portar, och dansen börjar. Vid en 
dansbana svara orsaspelmän för 
musiken och vid en annan 
”Roxy”.

„ 10 Sång av Hilmer Borgeling och
dans av Signe Malmberg.

PÄ SKER.
„ 9 Dansmusik av ”Fylgia” .
,, 11,30 Sång av Hilmer Borgeling och 

dans av Signe Malmberg.

SÖNDAGEN DEN 21 AUG.
1 Festtåg genom Samhället: Ett

gammaldags bröllopståg.

PÅ ÄNGBÅTSUDDEN.
2 Konsert av Långrörs biåsorkester.
3 Folkdanser av Orsa folkdanslag.
3.30 Frisksport av Orsa frisksportar- 

klubb.
4.30 Kanottävling (tre grupper).
5 Skämttävlingar.
6 Gammal dansmusik av Långrörs 

biåsorkester.
7 Sång av Orsa manskör.
7.30 Gammal dansmusik av Långrörs 

biåsorkester.
9 Vid en av dansbanorna modern

dansmusik av ”Astoria” .
10 Uppträdande av ”Sorbon sisters” .

PÄ SKER.
5 Sång av Orsa manskör.
9 Dansmusik av ”Roxy”.

11 ”Sorbon sisters” .

Billighetsresor.
Söndagen den 21 aug. gälla enkla 
biljetter, som säljas till Orsa från 
trafikplatserna å linjen Bollnäs— 
Kallholsfors och Sveg—Hansjö, för 
fram- och återresa med tågen 1651 
och 1652 resp. 2619 och 2620 av- 
stämplingsdagen.

E R IK  A. B I L L S T R Ö M S
Herr- & Damskrädderi

R E K O M M E N D E R A S .

först på skolschemat:

god gröt av 
kooperativas 
havregryn

Koop. Fören. Ovan Siljan 
Speceriavd. Orsa

na på frukost. Därefter vilade alla ut 
ordentligt samt roade sig med trevliga upp
tåg vid vilka skrattsalvorna avlöste var
andra och sedan middagen serverats på 
kvällen tråddes dansen åter till långt 
fram på natten. Tredje dagen var lik den 
föregående. Först i sena kvällen voro gäs
terna redo till uppbrott, varvid de inbjödos 
till bröllopets avslutning påföljande söndag.

Bröllopet avslutas med långdans.

På inbjudan samlades gästerna åter i 
bröllopsgården i kvällningen på den för 
bröllopets avslutning bestämda dagen som 
var nästföljande söndag. Nu voro borden 
dukade på nytt med välsmakande rätter. 
Sedan måltiden var, över, bord och säten 
utburna från bostaden, tråddes dansen lik
som tidigare, till sena kvällen.

Bröllopshögtidligheterna avslutades med 
långdans till en låt av spelmännen som var 
lämplig för sådan dans.

Sist framförde gästerna sitt tack till 
värdfolket och uttalade varma välgångs
önskningar till brudparet.

Som avslutning framföres härmed ett 
hjärtligt tack till Jemt Kerstin Hansdotter 
för välvilligt tillmötesgående vid nedteck
nandet av ovanstående skildring angående 
kronbröllopen i Orsa under gången tid.

/  Snart börjar skolan /
Barnens S K  O-fråga 
skall ordnas. Låt oss 
hjälpa Eder därmed.
Ty hos oss finnes största 
sortering av såväl finare 

som grövre skodon. 
Gymnastikskor och Gummistövlar

Bästa kvalitéer Billigaste priser

A.-B. Orsa Skomagasin
Tel. 37 Orsa Tel. 37
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Kajen i Göteborg vid avfärden.

Framför mig på bordet ligger 
massor av minnesgåvor, medaljer 
och rikt utstyrda minnesskrifter 
samt program från platser, där 
den underbaraste av alla sångar
färder gått fram. Jag sitter och 
bläddrar i dem och stannar här 
och där inför illustrationer från 
platser vi besökt och porträtt av 
människor vi mött på vår färd, 
och jag grips för ett ögonblick av 
längtan att åter vara med där.

I Göteborg samlades de 65 svenska 
sångarna, utvalda bland sångare inom 
Svenska sångarförbundet från så gott 
som alla län i vårt avlånga land —■ 
från Gammelstad till Gotland —  jämte 
en bestyrelse av 3 personer, solisten 
operasångare Einar Beyron samt den 
oförliknelige dirigenten dr Hugo Alf- 
vén. Redan från första stund var för
brödringen klar i det tecken varunder 
vi alla samlats, nämligen den svenska 
sångens. I det tecknet voro vi alla be
redda att starta den långa resan till 
det stora landet i väster och i det teck
net segrade vi i de svenskbebodda stä
der, där vi mötte många tiotusentals 
svenskamerikanare, som togo emot oss

Hugo Alfvén i tankar vid relingen.

med en nästan förkrossande hjärtlig
het och gästfrihet. Med våra svenska 
folkvisor och sånger sjöngo vi oss in 
i deras svenska hjärtans djupaste 
skrymslen Från estraden sågo vi in i 
tusende ögon, som tårades vid tonerna 
från den äkta svenska sång, som ström
made dem till mötes. Aldrig skola vi 
glömma dessa stunder, då svenskheten 
liksom dallrade i luften, då kontakten 
mellan sångare och publik var given 
från den stund, då vi med svenska och 
amerikanska flaggorna gjorde vår 
entré, då man kände att publiken 
formligen sög till sig de toner kören 
sjöng i underbar entusiasm. Oförgät
liga äro de stunder efter konserterna, 
då publiken stormade oss vid utgång
arna, där vi omfamnades och hälsades 
av gamla och unga så rörande rart.

Resan omfattade följande städer i 
den ordning de här uppräknas: Wil-
mington —  Philadelphia —  Pittsburg 
■— Chicago —  Batavia —  Rock Island 
—  Rockford —  Minneapolis —  Musk- 
egon —  Detroit —  Jamestown —  Bos
ton —  Bridgeport -— New York.

På så gott som alla dessa platser 
möttes vi av svenskamerikanska sånga
re jämte många tusen andra, vilka 
med sång och tal hälsade oss välkom
na. I regel överlämnades då ett pro
gram för dagens upplevelser, som i all
mänhet började med en rundresa ge
nom staden. Vid flera tillfällen upp
vaktade vi guvernörer och borgmästare, 
för vilka vi sjöngo, och vilka givit sta
dens poliser order att utan hinder av 
stoppsignaler låta den till mer än 
hundra bilar långa kortegen fritt pas
sera. En av mina värdar sade en gång 
efter vår färd genom Chicago, att han 
passerat stoppsignaler för mer än 100 
dollar. Motorcyklande polismän med

skarpladdade revolvrar och respektin
givande battonger följde kortegen från 
första till sista stund, energiskt beva
kande den myriad av trafikanter, som 
försökte sig på att hindra vår vilda 
framfart genom millionstäderna. Den
na uppmärksamhet mot Sverige och 
oss svenskar var enastående och vi 
voro stolta däröver, där vi sutto i våra 
bilar med den svenska flaggan fladd
rande i den starka farten. Här och 
där stannade vi vid sevärda platser, 
tills vi slutligen hamnade vid någon av 
de många svenska klubbar, där den 
mest utsökta frukost, lunch eller mid
dag väntade. Vi placerades då alltid 
vid ett bord, där två eller flera svensk
amerikanare voro värdar för högst två 
av oss sångare. Man hade vinnlagt sig 
om att göra dessa stunder så svenska 
som möjligt, och jag använder Hugo 
Alfvéns ord, när jag säger »att vi rest 
långt bort till ett främmande land men 
vi få på ett underbart sätt känna oss 
som voro vi hemma i gamla kära Sve
rige». Vid alla dessa tillfällen hylla
des vi och vårt kära fosterland på ett 
sätt, som pressade tårar i våra ögon. 
Hugo Alfvén blev alltid föremål för 
deras särskilda uppmärksamhet, och 
vid ett tillfälle lyste hans porträtt, ett

Eskortpoliser.

Innan Ni till hösten bestämmer Eder för ny radio
se de nya Telefunken- och Marconiphone modellerna hos

Hans Peterson - T el 2 4 2  - Or sa
Fullständigt rörlager. Rörprovning gratis. Radioreparationer.
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Dans kring maj
stången ombord 
på båten.

jättestort fotografi i en ram med elek
triskt ljus och ovanför vajade en stor 
svensk flagga för elektriska fläktar. 
Synen var gripande, och den svenska 
klubbens sångkör sjöng Alfvéns ” Sveri
ges flagga”  med den entusiasm, 
som endast en sådan stund kan 
skänka. Det saknas ord att uttrycka 
vad en enkel svensk kände i sitt hjärta 
i sådana stunder.

Yi voro i tillfälle att tillsammans 
med Kungsholms övriga passagerare 
gästa millionären Pierre S. du Ponts 
sommarhem, Longwodd, c:a 17 km. 
från Wilmington, ett sannskyldigt pa
radis, där 1.500 personer serverades 
en utsökt supé. Trädgården och dess 
orangerier med de underbaraste växter 
och frukter besågs samt sist ett sago
likt vattenspel i spektrums alla färger, 
som varje minut förändrades i färg 
och form, samt en balett i samma un
derbara färgspel.

Yi fingo uppleva neger- och kines
kvarterens mer än ruskiga tillvaro, där 
trångboddhet och snusk var en stark 
kontrast till millionärernas lyx.

Tack vare en inflytelserik svensk
amerikan från Californien fingo vi i 
Philadelphia göra en rundvandring i 
en storbank, som i Sverige motsvarar 
Riksbanken. Där sysselsattes 800 tjän
stemän, och banken skyddades av egen 
poliskår under en poliskapten, för vil
ken vi föreställdes på hans kontor i 
banken. Vid varje dörr postade en 
polis och i golvet funnos effektiva spe
gelanordningar, som visade hela kassa
valvet, så att den vakthavande kunde 
se allt som försiggick där. I översta 
våningen funnos alla möjliga rekrea- 
tionsanordningar, från tennisbanor till 
de enklaste sällskapsspel, för tjänste
männens trevnad. Stora och trevliga 
matsalar, musikrum ceh mycket, myc-

A. K O C K S
RAK- & FRISERSALONG 

r e k o m m e n d e r a s .

k' t annat. Banken hade egen sångkör 
och disponerade i övrigt över ett stort 
a1 tal musikaliska förmågor. Vi fort
satte genom banklokalerna, där poliser 
bevakade varje; vrå av lokalen och d 
slutade i kassavalvet, där guld, silver 
och sedlar voro uppstaplade innanför 
massiva galler och representerade ett 
värde av många millioner dollars. Dör
ren till kassavalvet, en koloss 2 meter 
hög och c :a 1 V 2 meter tjock, var ett 
under av mänsklig uppfinningsför
måga och såg ut att kunna trotsa alla 
inbrottsförsök. Mycket imponerade 
lämnade vi detta hus med en känsla 
av att ha kommit Amerikas hjärta en 
aning närmare. Färden gick senare 
till det hus, där frihetskrigets fredsför
handlingar fördes. Det är numera 
museum, och där förvarades många in
tressanta saker från denna tid i Ame
rikas historia. En skolklass bestående

En negerskolklass.
av negerbarn besökte samtidigt muséet, 
och jag passade på att ta en bild av 
dem.

I Chicago stannade vi i fyra dagar, 
varifrån vi gjorde utfärder, ibland 
med tåg och ibland med buss till 
mindre städer, såsom Rock Island, 
Roekford och Muskegon, där vi konser- 
terade och där vi hade många under
bara upplevelser . Naturligtvis besökte 
vi de stora svinslakterierna i Chicago.

F :a  P a l l i i s  Diversehandel
MÄSSBACKEN.

R E K O M M E N D E R A S !  
Affären i Mässbacken Rikstel. 42. 
Filialen i Kallmora „ 32.

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

Empire State Building, 102 vån.

Dagen förut var den 4 juli, national
dagen, varför den stora svinslakten vid 
vårt besök tidigt på morgonen ännu 
inte kommit i gång på allvar. Det vi 
fingo se var i alla fall tillräckligt för 
att få en föreställning om detta »svin
aktiga» företags enorma omfattning. 
Siaktningen och styckningen utföres så 
gott som uteslutande av negrer och 
sker på ett löpande band, så att varje 
man har sin bestämda uppgift, från 
bedövningen av djuret till dess det är 
färdigstyekat. Dpt var en intressant 
upplevelse för oss att se detta, men vi 
voro glada att komma ifrån denna 
stinkande omgivning.

Vi hade god tid denna morgon, var
för vi beslöto oss för att göra en tur 
till neger- och kineskvarteren. Svineri- 
erna i Chicagos slakthus fingo ett vac
kert drag över sig, när man kommer 
negrernas levnadsförhållanden in på 
livet. Mycket fallfärdigt elände hade 
vi skådat på våra resor, men så nära 
det hade vi förut aldrig varit. Det är 
otroligt hur människor kunna leva un
der sådana bostadsvidriga omständig
heter som dessa negrer ha. Massor av 
barn, halvnakna och trasiga i små 
smutsiga lägenheter. Fallfärdiga bygg
nader med sönderslagna fönster spöka
de här och där. Allting var svart och 
sotigt och man gjorde osökt den reflek- 
tionen, att skapelsens herre givit neg
rerna den hudfärg som bäst passar den 
omgivning i vilken de leva. Att tänka

A ll a inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.
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Förf. med två kinesbarn.

sig en vit barnunge i denna omgivning 
vore förfärligt. I kineskvarteret såg 
det en aning bättre ut. De barn som 
lekte på gatan voro rara och tämligen 
rena och jag förevigade ett par av 
dem på en plåt. Då vi voro ute ti
digt på dagen, var gatulivet tämligen 
stilla, men man hade dock en känsla 
av att vandra i kinesernas eget land, 
bland låga hus i äkta kinesisk stil.

. Chicagos nattliv var sensationellt, 
och det liv som fördes i de stora hotel
lens barer och på de tusen och en natt
klubbarna har sådan karaktär att det 
näppeligen kan skildras i dessa spalter. 
Man behöver inte se så mycket därav 
för att konstatera, att vårt kära fos
terland i det stycket i stor utsträck
ning har en högre kultur.

Efter att ha sammanträffat med de 
kungliga vid en stor fest i Boston, med 
en publik på 17.000 personer, kommo 
vi slutligen till New York, där vår s’s- 
ta konsert skulle hållas. Under vår 
vistelse där gästade vi familjen 
Erik Frelin från Orsa, som efter 
konserten anordnat en supé i sitt 
hem, dit han inbjudit flera svensk
amerikanare. Bland dem var Einar 
Lindholm, Valter Hansson och Karl 
Eriksson från Orsa. Utanför konsert
lokalen hade vi tidigare på kvällen 
nöjet att träffa Elis Larsson med fru, 
också från Orsa, vilka ej hade tillfälle 
att vara med senare på kvällen. Sam
varon med dessa Orsa-karlar och andra 
landsmän var den kvällen ytterst an
genäm och vi lämnade dem någon gång 
fram på småtimmarna med många

Trötta sångare på långresa.

K A M E R O R  och F ILM
FRAMKALLNING och 
KOPIERING

A.-B. Bröderna Ohl sén.

Delaware-monumentet.

[minnen rikare, medförande massor av 
kära hälsningar till släkt och vänner i 
Orsa.

Många intermezzon inträffade givet
vis under vår långa resa och ej heller 
den kvällen eller natten blev utan po
änger. En av våra svensk-amerikanska 
vänner skulle skjutsa oss till hotellet i 
sin ägandes bil. Utkomna på gatan 
kunde vi inte hitta bilen. Den var tyd
ligen stulen. Efter hänvändelse till 
polisen erforo vi att en tämligen över-

Förf. framför jättegloben i Fords rotunda.

förfriskad negress satt sig i bilen och 
backat den utför den branta gatan och 
hamnat mot en vägg på motsatta sidan 
av gatan. Polisen hade tagit hand om 
kvinnan och den ganska illa tilltygade 
bilen, där vår vän fick hämta den föl
jande morgon. Själva togo vi en taxi 
och kommo välbehållna till vårt hotell. 
Att skildra alla händelser i denna 
millionstad tillåter ej vare sig tid 
eller plats. Något så imponerande i 
husbyggnadskonst, som dessa skyskra
por, kan man inte undgå att nämna. 
Den högsta av dem, Empire State 
Building, hade 102 våningar, där man 
måste åka i tre hissar för ått komma 
upp, vilket kostade en dollar eller c:a

■

Masarna i avskedets stund.

4: — svenska kronor. Det var emel
lertid värt pengarna. Den utsikt över 
jättestaden, som där utbredde sig var 
mäktig och man får troligen aldrig 
uppleva den mer.

Min och vännen Frelins värd i 
Minneapolis var Spännar Emil Eriks
son från Orsa. Han och hans hustru 
offrade hela dagen och en god del av 
natten för att göra vår vistelse där till 
ett av de underbaraste minnena från 
denna resa. Han lyssnade andakts- 
fullt till våra berättelser om Orsa och 
gemensamma bekanta här. Fylld av 
längtan tillbaka till hembygden sände 
han sina varmaste hälsningar till sin 
moder, släktingar och vänner. Han 
sammanförde oss också med en annan 
orsakarl, Nissa Erik Andersson som var 
ägare till. en förnämlig bar, där vi 
fann honom bakom disken, trygg och 
säker. Efter kvällens konsert besökte 
vi honom åter och förplägades över
måttan, tills det var tid att återvända 
till. det extratåg, som skulle föra oss 
vidare. När vi senare kommo ombord 
på Drottningholm fanns bland en 
mängd brev från nyförvärvade svensk- 
amerikanska vänner även ett brev från 
Nissa Erik med en check på fem ctoi- 
lar, varmed han önskade oss lycka på 
hemfärden och ville att vi skulle göra 
oss en glad stund ombord för dessa 
pengar. Sådana voro de alla där ute 
och man blev till slut förlägen inför 
alla äre- och vänskapsbetygelser.

T. Åström.

Spännar Emil Eriksson och hans fru 
tillsammans med Frelin och Åström.

Ä k ta  Delsbonät
på lager.

A.-B. Bröderna Ohlsén
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II. I Egypten.
Under vår vistelse i Egypten läste vi i 

utländska tidningar om de ständiga orolig
heterna i Palestina och att t. o. m. turister 
blivit dödade. Vår ledare fick flera gånger 
besvara ängsliga frågor om vår resa till 
det Heliga landet. Men genom hans orubb
liga lugn och andliga säkerhet övervann vi 
våra betänkligheter och anträdde sista 
mars resan till Palestina.

Knappt hunna över gränsen vid Gaza 
blevo vi hejdade. En upprorshord hade 
brutit upp rälsen och en militärtralla, som 
gick före vårt tåg gjorde kullerbytta ned
för banvallen. Ingen blev dock skadad. Ef
ter nära 6 timmars väntan i Gaza fick vi 
fortsätta resan. Med verklig spänning foro 
vi förbi olycksstället. Där voro mängder 
av militär utposterade, och stora baracker 
för dem och arbetare syntes på bägge 
sidor om banvallen.

Så foro vi genom den underbara Saron- 
slätten, där judekolonierna ligga tätt med 
bördiga fält, stora apelsin- och citronplan- 
tager, där träden prunka med sina härliga 
frukter. Stora delar av den bördiga slätten 
äges av nyinflyttade judar, som sköta jor
den med fulländad teknik; det gör ett

Gordons Golgata.

egendomligt intryck att se deras funkishus 
ibland vid sidan av beduinbyar, och bedui
nerna fortfarande plöja sina åkrar med trä
plogar, dragna av oxar eller kameler, pre
cis som de gjort sedan årtusenden tillbaka. 
Så lämna vi slätten och tåget fortsätter ge
nom Juda bergsbygd, där järnvägen går i 
branta kurvor och stigningar upp mot Je
rusalem, som ligger 800 m. över havet. Na
turen är blid och storartad, en riktig berg
öken, där ett klent bete ger föda åt stora 
hjordar av får och getter. Nu i vårens tid 
är dock här mycket vackert. Man ser en
staka olivplantager, som ligga på terasserna 
upp mot höjderna och mandel och apri
kosträd stå i fullaste blom, och vårblommor 
prunka i brokiga färger, där anemonerna 
med sin varmt röda färg dra till sig största 
uppmärksamheten.

Lek och ras i sommardar 
det på barnens kläder tar,

Prima, starka don vi har
Till skolans upprop hit man fa r!

Emma Olsson
ORSA. TEL. 125.

V i  gä u p p  m o t  J e r u s a l e m .  
Vilken längtan och vilken sanning ligger 
ej i dessa ord. Efter varje kurva tror vi oss 
vara i vår längtans stad. Men den gömmer 
sig för oss, och när vi äntligen kommer 
fram, tror vi knappast, att det är sant.

Vid järnvägsstationen möter oss förestån
darinnan vid Svenska skolan i Jerusalem 
Signe Ekbladh samt vår blivande guide i 
Jerusalem med omnejd, fotograf Mattson 
från Dalakolonien. Vilken glädje att efter 
alla dessa mörkhyade orientaler träffa en 
redig svensk, blåögd och trohjärtad och vil
ken hemkänsla att höra hans sjungande 
dalmål!

Efter middag på vårt hotell, som ligger 
vid Jaffaporten alldeles intill gamla Sions- 
berget, gör vi en utflykt i bil till Oljeberget 
och besöker Himmelfärdskapellet. Vi orien
tera oss på den storslagna utsikten, men en 
isig, hård vind hindrar oss från inträngan
de studium. Vi fortsätta till Svenska sko
lan och värma oss med skållhet svenskt 
kaffe med dopp i fröken Ekblads stora hem, 
där en svensk fotogenkamin ger illusion av 
värme under vår första Jerusalemskväll. 
Hon berättar anspråkslöst och enkelt om 
sin verksamhet här i Jerusalem, och vi äro 
stolta och glada över alla svenska initiativ 
för att lindra den sociala nöden i detta re
ligionernas och folkens underliga blandning, 
som heter Jerusalem.

Så fara vi till hotellet med en viss spän
ning, stadsportarna äro stängda tack vare 
oroligheterna och ingen av sällskapet får gå 
ut ensam efter kl. 7 e. m. Efter mörkrets 
inbrott äro gatorna så gott som folktomma 
och så tyst är det, som vore man i en egyn- 
tisk kungagrav. Rummen äro kusligt kalla 
och fuktiga, det är dyrt att elda i detta 
skogfattiga land. Tar av mig kläderna, som 
man bör göra, när man går till sängs, men 
upptäcker snart, att alla mina yllekläder 
äro bra att taga på sig igen, och jag har 
god lust att lägga min tunga kappsäck på 
mig för att få rätta tyngden nå- dem. Föl
jande nätter tjänstgör en härlig, tjock 
ulster som filt ovanpå mina egna klädep; 
den utgör ett lån av en svensk gentleman, 
som tyckte synd om min kyliga bädd.

Min första morgon i Jerusalem inträffade 
ett spännande intermezzo. Vid soluppgån-

PORTRATT

— förnämligt och ele
gant. Önskar Ni ett ut
märkt porträtt på Eder 
gosse eller flicka — då 
kan Ni med största för
troende vända Er till 
vår ateljé. Vi följa vårt 
motto: ”Modernt stilför- 
nämligt arbete” och där
för tro vi, att Ni kom
mer att bli verkligt 
belåten.

Ring och beställ tid.

Tegmans Fotosalong
Tel. 93. O R S A . Tel. 93.

Jesu dopställe vid Jordan.

gen väcktes jag av tuppar, som tydligen 
äro inlogerade inom murarna. Jag stiger 
upp och går ut i det varma solskenet. Där
utanför råder ett rörligt orientaliskt liv, 
lika omväxlande och exotiskt som i Kairo. 
Det gamla citadellet ligger strax ovanför 
hotellet. Jag går upp dit på upptäckarfärd, 
sätter mig i solskenet på en mur och äter 
en Jaffaapelsin. Då kommer ett par halvt 
militärklädda individer fram, följda av en 
hund, som de hunsar på mig, och ber mig 
dra hädan. Jag lovar dem att försvinna, 
om de locka till sig hunden. Det göra de, 
och jag hastar ned till hotellet till en 
engelsk officer, som posterar utanför och 
frågar honom, om det är farligt att gå en
sam ute på dagen. Med ett småleende sva
rar han, att det är ingen risk. Då jag talar 
om mitt äventyr på citadellet, säger han, 
att till följd av oroligheterna äro engelska 
trupper förlagda där och följaktligen är där 
förbjudet område.

Efter frukosten färd i bilar till Jeriko och 
Döda havet. På färden dit gjorde vi ett 
uppehåll i Getsemane, besågo den vackra 
nybyggda fransciskanerkyrkan och hade en 
stilla andaktsstund vid de tusenåriga oliv
träden. Det var gripande, men helst skulle 
jag ha velat vara ensam där med de heliga 
minnena.

Strax nedanför Getsemane slöt sig en 
militäreskort till våra bilar. Engelska rege
ringen ansvarar ju för turisternas liv under 
deras uppehåll i Palestina och sen Kristi 
tid är ju vägen mellan Jerusalem och Je
riko riskabel på grund av rövare. Vägen 
slingrar sig i branta kurvor ned till Jeriko, 
som ligger 1,200 m. lägre än Jerusalem. 
Naturen är karg, egendomlig och vild. En
staka beduiner med sina fårhjordar är det 
enda avbrottet i ensligheten. På en höjd se 
vi ett straffkloster ligga djupt nere i en 
klippdal. Nära intill ligger källan Ain Fa
ra, vars vatten ledes i en cementerad ränna 
till Jerikodalen. Den är synnerligen frukt
bar, en verklig tropisk oas, där råder evig 
sommar. Här odlas olika tropiska frukter.

Vi beser den gamla stadsmuren vid det 
gamla Jeriko, nära foten av Frestelsens 
berg, far genom det moderna Jeriko, som 
grundlädes av korsfararna. Så fara vi ned 
till Jordan och stanna vid den plats, där 
man tror att Johannes Döparen hade sin 
verksamhet. Vackra tamarisker växa vid 
stranden, där man antar, att Jesu dopställe 
är beläget.

Strax intill är en bro, som förenar Pale-

Den är bäst i skolan
som går i skor från

Segers Staliir
Tel. 232

Höstnyheterna komma. 
Sommarskorna realiseras.
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stina med Transjordanien. Så åter i bilar
na för att fortsätta till Döda havet, som lig
ger som en riktig öppning i jordskorpan 
394 m. under Medelhavets nivå. Till den 
flyter Jordan och förser den med allehanda 
mineralsalter, koksalt, brom, pottaska m. 
m. Judarna hålla som bäst på att göra 
Döda havet åter levande, de har anlagt fa
briker, pumpverk, kraftstation, bostäder för 
ingenjörer och arbetare. Man beräknar att 
de utvinna kemikalier till en mängd av 
100 ton per vecka.

En verkligt flott och modem badanstalt 
med hotell ha de även anlagt, och där fingo 
vi en splendid lunch och nästan så god mat 
som i Sverige. Ett dopp i den salthaltiga

Svenska skolan i Jerusalem.

sjön är mer sensationellt än uppfriskande, 
och sötvattensduschen efter badet är det 
enda stimulerande. Troligen äro dock ba
den välgörande för åtskilliga sjukdomar.

Jerusalem delas genom stadsmuren i 
tvenne mycket olika delar, staden inanför 
murarna med helt gammal orientalisk prä
gel med alla heliga minnesplatser, och sta
den utanför murarna med helt modern prä
gel med alla sina sjukhus, skolor och an
dra inrättningar, ett stort lyxhotell King 
David och säkert det dyrbaraste, elegantas
te K. F. U. M. i världen. Och framför allt 
den för oss svenskar så kära Svenska sko
lan samt Dalakolonien.

Vill du vara med mig om en vandring i 
den gamla staden? Vi gå genom trånga, 
delvis överbyggda basargator, där ett rör
ligt, brokigt panorama möter vårt öga. Vi 
får vara glada, om vi kan komma fram 
förbi åsnorna, som äro lastade med väldiga 
apelsinkorgar. Där kommer en kamel i den 
värsta trängseln, fullastad med varor, före
gången av sin drivare, som hojtar och skri
ker för att bereda plats åt ett av världens 
överlägsnaste djur. Genom en labyrint av 
gator nå vi Klagomuren, en väldig mur, 8

m. hög och 48 m. lång. I dessa oroliga ti
der är det bäst att söka sig dit under en 
vardag, under sabbatsdagarna pressa arma 
judar under bön och veklagan sina pan
nor mot muren.

Kanske får du liksom jag höra hr 
Mattson från Dalakolonien berätta något 
om de svåra, ja olösliga problem som jude
frågan vållar i Palestina. En passande 
plats att debattera denna fråga.

Araberna anse sig ha förstfödslorätten 
till Palestina, till detta land med ungefär 
Dalarnas yta, som nu lämnar plats för 
750,000 araber och 450,000 judar, förutom 
en minoritet av andra folk. När judarna, 
d. v. s. zionisterna, invandrade i större 
mängd efter världskriget sågos de först 
med blida ögon av araberna, som fingo säl
ja sin jord till mycket förmånliga priser, 
och de erkände med tacksamhet zionister
nas kultivering av jorden. Men då invand- 
ringssiffran för varje år steg, sågs det med 
ängslan och oro av araberna. Och det var 
inte att undra på, då judarna i sin press 
med överlägsenhet framhöll, att om Pale
stina blev för trångt för deras expansion, 
skulle de söka annektera andra arabiska 
länder. Detta gör att araberna i alla ara
biska länder, och även kristna sådana som 
äro mer nationellt än religiöst inriktade, 
sluta sig tillsammans för att hindra judarna 
att bli för talrika och mäktiga i Palestina. 
På detta sätt blir hela problemet storpoli- 
tiskt och ännu mer svårlöst. När nu varken 
judarna eller engelska regeringen inte ville 
gå in på arabernas fordringar förra året, att 
heka fler judar att invandra, började dessa 
oroligheter, som nu pågå och för nästan 
varje dag bli allt blodigare och mer svår
artade. Och det är klart, och det beklaga 
arabledarna djupt, att under orostider få 
alltid rövarhorder lätt överhanden. Både 
judar och araber hysa litet förtroende för 
den engelska regeringen, som dock lägger 
ned stora summor på alla dessa militärstyr
kor, som bli allt större, men dock ej kun
na uppehålla ordningen. De gamla, ortodoxa 
judarna, som av religiösa skäl bebo det 
Heliga landet, ha araberna ingen antipati 
mot, och de i sin tur se med oro på zionis
ternas framfart i landet.

Från Klagomuren fortsätta vi till Tem
pelplatsen, som ligger helt nära. Den är 
oerhört stor, och ingen jude får där sätta sin 
fot. En muhammedan blir vår ledare, in
gen annan får vara det. Han leder oss om
kring på dessa stenar, som om de kun
de tala skulle berätta om tilldragelser från 
kung Salomos och Herodes den stores da
gar. En liten obeslöjad flicka räcker fram 
handen för att tigga, intet ovanligt i ett 
orientaliskt land. Vår förare tar sin piska, 
slänger till henne ett rapp över huvudet; 
med ett illvrål lägger hon sig och krälar nå 
marken. Och Mattson, som känner orien
taliska vanor säger: ”Han slog tiodubbelt 
värre för det var en flicka” .

Med den arma flickans klagotjut alltjämt 
ljudande i våra öron, fortsätter vi till 
Omarmoskén. Innan vi inträda få vi ta nå 
oss tofflor för att ej orena denna för mu
hammedaner så heliga plats. Den är upp
byggd på den klippa, där Abraham skulle 
offra Isak. Den är liksom alla moskéer 
som jag haft tillfälle att besöka under min 
resa,, underbart vacker både i form och 
färg och stämmer sinnet till andakt.

Ett litet stycke söder om denna ligger

Erik Andersson
U t f ö r INKASSOUPPDRAG
Förrättar A U K T I O N E R ,  BOUPPTECK-

NINGAR och A R V S K IF T E N .

Ombud för Stockholms, Göteborg,
Gefle, Malmö m. fl. köp-
mannaföreningar.
Tel. 40,  Orsa.

El-Aksamoskén, och kallas av judarna Sa
lomos lärohus, emedan man tror att Salo
mos palats skulle ha legat här.

Så fortsätta vi vår vandring till Betesda- 
dammarna. Vi gå genom en port i den 
breda muren in till en öppen underbar 
trädgård, varifrån en spiraltrappa leder ned 
till eri av dammarna, som nu är utgrävd. 
Detta är en helig plats, tusentals pilgrimer 
ha nött dessa stenar, där Jesus en gång 
vandrat och där han botade mannen, som 
varit sjuk i 38 år.

Golgata och den Heliga gravens kyrka 
vandra vi sedan till. Den första kyrkan, 
som byggdes på dessa heliga platser, var 
den som uppfördes på befallning av kejsar

Barn i Jerusalem.

Konstantins moder Helena. Tre gånger har 
kyrkan i grund förstörts. Den nuvarande 
kyrkan påbörjades 1810 och när vi nu in
träda genom porten, som bevakas av två 
museimän, få vi gå under höga träställ
ningar. Den står nu under en genom
gripande yttre reparation.

Innanför porten ligger en förhall. Där 
ligger en stor sten mitt på golvet, blank
sliten av fromma människors kyssar. Det 
skulle vara den sten där Jesu kropp balsa- 
merades. Till vänster se vi ingången till 
det romerska-katolska kapellet, platsen för 
Jesu grav. Vi gå in genom den låga och 
trånga ingången och se därinnanför en 
bänkliknande vit marmorhäll, även den 
blanksliten av de bedjandes kyssar. Här 
inne brinna flera dyrbara lampor. En stil
la andakt råder.

Tätt intill detta kapell ligga flera små- 
kapell, som tillhöra olika kyrkosamfund. 
Ett altare gömmer Jesu kors. I en liten 
öppning träder själva Golgataklippan fram 
och vi se ett litet hål, vari korset skulle ha 
stått.

Nog känns det på sätt och vis gripande

För mattornas och golvens rätta skötsel ------
”H E D O  L” " 2  3  5  0 ” Golvlac!<färger

Fernissa av oerhörd slitstyrka känd och välkänd fernissa Herkules, Koverfloor, Beckers
som torkar på 6 timmar med och Nicol för målning av slitna

hög glans. för mattor och golv. mattor och golv.

Hedins Färghandel - Orsa Tel. 155
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Skol- & Skrivmaterialer
Lotura Pappersdukar 
Kräftlöpare & Servietter 
Serpentiner & Confetti 
Kulörta Lyktor 
Bärkartonger m. m.

Orsa Tobaks- APappershandel

inom denna helgedom, men det är mest 
med tanke på alla dessa fromma pilgrimer, 
som i alla tider vandrat till denna plats och 
i from tillbedjan sökt styrka och tröst vid 
Jesu kors.

Men det är svårt att få stillhet och ro, 
när en mängd av turister med nyfikna 
blickar söka dessa heliga platser. Och jag 
för min del pinades ständigt i det Heliga 
landet av dessa visserligen vackra, men så 
oändligt dyrbara tempel på dessa heliga 
platser. Det passar illa ihop med kristen
domens enkla, sublima evangelium.

En annan dag gör vi ett besök i Gordons 
Golgata. Gordon var en engelsman, som 
besökte Dalakolonien i slutet på 1800-talet 
och från dess tak upptäckte den underbara 
klippväggen, som för hans ögon tedde sig 
som Huvudskalleplatsen, där Jesu kors 
skulle ha stått. Där intill ligger en under
bar, stilla, ljuvlig örtagård med en öppen 
grav. För honom liksom för många isynner
het engelsmän har denna plats fått religiös 
hävd. Det är ju inte huvudsaken, om detta 
verkligen är Golgata och gravplatsen. Men 
man måste dock säga, att engelsmännen 
förstått att pietetsfullt vårda denna plats. 
Här är verklig ro och andakt, här känner 
man att så skulle man överallt låtit de re
ligiösa platserna tala till sinnet.

TVÅKRONAN.
En cirkus hade kommit till staden. Sto

ra tält, karuseller och stånd voro uppställ
da på torget. Men lilla Elsa hade inga pen
gar att gå in för. Hon ville så gärna se cir
kusen. Då gick hon bort till speceriaffären 
och frågade om hon kunde få springa ären
den. Hon fick genast börja springa ärenden. 
När kvällen kom, skulle hon få betalt. 
Farbrorn i affären lade en blank tvåkrona 
i hennes hand. Lilla Elsa neg djupt och 
tackade. Så sprang hori hem.

Dagen därpå var det söndag. Cirkusen 
hade börjat. Elsa var också där. Hon hade 
bara varit på cirkus en gång förut. Det var 
så roligt, tyckte hon. Stora elefanter voro 
utklädda. Cirkusartister stodo på händer
na och slogo volter. Elsa var så glad. På 
tisdag fyllde hennes mamma år.

Det var tisdags morgon. Elsa stod med 
en bricka med bullar, kakor, kaffe och en 
present framför modern. ”Var har du fått 
pengarna till det här ifrån?” frågade mo
dern. Då berättade Elsa alltsamman. Hon 
hade köpt presenten för pengarna, som ble- 
vo över av tvåkronan.

Ylva Hemming, klass 4.

Vid behov av

Glas o. Porslin
finner Ni god sortering hos

E R IK  L U N D B L A D

SKOLNYTT

Orsa skoldistrikt har fått statsbidrag 
till skolskjutsar Gravberg— Skattung- 
byn och Torsmo— Skattungbyn.

Bland 12 sökande valde fortsätt- 
ningsskolestyrelsen den 1 aug. till lä
rare vid Orsa fortsättningsskolor 1938 
— 1939 folkskollärarna Ragnar Anders
son och Erik J. Y. Björk. Hr Anders
son svarar för de jordbruksbetonade 
kurserna i Kyrkbyn, Skattungbyn, 
Torrvål och Kårgärde, då det fallit på 
hr Björks lott att hålla allmänna kur
serna i Kallmora och Kyrkbyn samt 
den handeisbetonade kursen i Kyrk
byn. Kallmora fortsättningsskola hål
les i Godtemplarlokalen i Mäsibaekcn 
och Torrvåls fortsättningsskola i Blå- 
bandslokalen i Viborg.

Öv erlärarf råg an är ännu inte av
gjord. Folkskollärare Kedings besvär 
ha varit till skolstyrelsen för yttrande, 
vilket blev att styrelsen yrkade bifall 
till Kedings besvär. Nu ligger hand
lingarna hos Kungl. Maj :t, vilken in
stans har avgörandet i sin hand sedan 
Kungl. Skolöverstyrelsen avstyrkt be
svären.

Vakansvikarie i Kyrkbyn blev Gulis 
Erik Eriksson för höstterminen 1938.

Till Slättberg har fru Maja Byberg 
förflyttats fr. o. m. höstterminens in
gång, och från samma tid har fru 
Erika Olsson i Untorp flyttats till 
Ilansjö och fr  Elin Larsson i Grav
berg till Stackmora.

Läkarundersökning av skolbarnen 
blir det som förra året.

Tandvårdskommitté är nu överban- 
mästare Gustafsson och folkskollärare 
Keding.

Inackordering av skolbarn skall om- 
händerhas av kommitterade grosshand
lare Åberg, överbanmästare Gustafsson 
och folkskollärare Keding.

Anskaffning av filmer skall skötas 
av folkskollärare Keding och herr Ar
thur Eriksson.

”A rk ivskrap”
hålles öppet sista dagen söndagen 
den 21 aug. kl. 2—5 em. Inträde 50 
öre, barn 25 öre. Lokal Tingshuset. 
Passa på att se denna utmärkta 
orsautställning, som är av intresse 
för både sockenbor och utsocknes!

Medicinsk härskötsel
mot håravfall och mjällbildning 
(seborré). Nya vetenskapliga be
handlingsmetoder.

LEMONS FRISERSALONG
Tel. 369.

NÅR VI VAKTADE KORNA.
En gång, när vi var till Vallnäs och häl

sade på, frågade mormor, om Vera och jag 
ville vakta korna borta vid Kråkas. Det 
ville vi förstås. Vi skulle vakta andra kor 
från Maggås, annars kommo de i sällskap 
med Vattnäskorna, och då kunde någon 
ko bryta något ben av sig. Mormor sade, 
att vi inte behövde vara borta mer än till 
klockan sex, för då togo de in korna. Så 
togo vi några smörgåsar med oss, för att 
vi inte skulle vara hungriga. Vi åkte cykel 
dit. Jag tyckte, att den dagen var så 
hemskt lång. När vi blevo hungriga, åto 
vi. Vi sågo inga kor på hela dagen. Det var 
bara bilar och cyklar, som åkte förbi. Så 
fingo vi äntligen fara hem till mormor. När 
klockan var nio, lade vi oss, för också nästa 
dag skulle vi ut och vakta korna.

Greta Bäcker, klass 4.

NÄR VI SOPADE SKOLGÅRDEN.
En dag skulle vi sopa skolgården. Och 

då fick jag köra räven. Det var så mycket 
skräp, och det var glas i soporna. Vi fick 
inte ta sten med i soporna. Alla klasser 
skulle vara ute var sin timme och sopa. 
Det var någon som hade haft min kratta 
och repat den på skaftet. Pappa sade, in
nan jag for till skolan, att jag inte fick låna 
bort krattan. Det var många, som ville låna 
krattan. Men jag sade, att de inte fick.

Hans Bertil Hansson, klass 4.

EN ROLIG DAG.
En sommardag gick jag till Rut Eld. Då 

sade hon: Skall vi gå ner i bagarstugan och 
leka med hundvalparna ett litet tag? Det 
var jag strax med om. Vi togo var sin filt 
och lindade in dem i filtarna. Vi lekte, att 
det var våra barn. Om en stund voro de 
försvunna. Vi letade överallt, och till sist 
hittade vi dem i källaren. Rut sade: ”Om
inte vi hade kommit ihåg, att vi hade släppt 
ner dem i källaren, då hade de fått vara 
där i natt.” Snart kom hundmamman och 
ville ha igen sina ungar. Då gingo vi in 
och lekte med dockorna.

Karn Svedlund, klass 4.

D U C H A T E L L E N
—- elegant o. modern 
bäddmöbel

Carl A. Pettersson — Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

WIKNER-
MINNEN.

Per Wikners första kyrkfärd etsade sig 
in i hans minne. Han hars då. ännu i hög 
och ungmor begav sig såsom seden bjöd till 
mässo, där hon blygt tog plats längst bak i 
kyrkan på kvinnfolkssidan. Per sov , gott 
oskuldens sömn i mors famn men vaknade 
så småningom upp och mönstrade med ny
fikna ögon den främmande omgivningen. 
Till sist föll hans blick även på prediksto
len, som kröntes av den lärde prästmannen 
Dahlins yviga bockskägg. Hå fäktade Wik- 
ner med armarna och skrek gällt:

— Sjoe ljotkalln!
Uppståndelse i kyrkan, den skamsna mo

dern smög sig ut och lät rebellen smaka 
riset. — Prästen var den vittre botaniker!) 
och zoologen Dahlin, bättre känd. som fågel
prästen, sedermera herde på Söllerön, ori
ginell, stark och god.

¥

Wikner var mycket noga med svenska 
språkets behandling och även ifråga om ors- 
lnålet. var han den mest kunnige. Grunden 
härtill lades vid de undersökningar av dal- 
målet, som professor Adolf Noréen, seder
mera akademiledamot, företog och vad 
Orsa beträffar som medhjälpare 'hade Wik
ner. Noréen skattade denna hjälp så högt 
att han företog denna långa resan upp till 
Dalom för att närvara vid Wikners bröllop 
och därvid. på klingande hexameter skalda
de till brudparets ära.

¥

Wikner predikade friluftslivets lov och 
själv gick han i spetsen då det gällde att 
verka härför. Han arrangerade flera s-äll- 
skapsresor på Orsasjön och Siljan med ång
båt, varvid det gick synnerligen glatt och 
gemytligt till. Ezi del resenärer hade dock 
vid en av färderna så pass kraftigt för
friskat sig att när båten på kvällen lade 
till i Orsa och passagerarna därifrån debar- 
kerat, haglade tombuteljerna kring deras 
öron. Det lär hava varit en stormig resa 
fram till Våmhus brygga, varom bland 
andra Hed Anders kan vittna. — Aldrig 
har jag varit med om något värre — lär 
han ha sagt. — En illustration till tids
andan. Jakob Bonggren, vilken då var 
postexpeditör i Mora, medföljde som korres
pondent och biträdande färdledare medan 
Wikner själv utövade högsta överinseende. 
Sedan Bonggren rest till Amerika fortsatte 
han att odla sitt skriftställarskap i Svensk- 
Amerikanaren. Alltfort lämnade han dock 
smärre bidrag till Dalmasen. Han började 
en stort anlagd sockenbeskrivning från Da
larna, vilken aldrig hann slutföras. Wikner 
ansåg honom som en av sina bästa med
arbetare.

¥
Wikner var en stor skämtare. Vid ett

M L  Åslunds Rak- & Frisérsalonp
(f. d. Morseus)

R E K O M M E N D E R A S .

tillfälle, då han låg i Stockholm för ” Dal
masens”  skull, råkade han på ett närings
ställe en känd nykterhetsman, vilken be
ställde iskällardricka. Wikner för sin del 
föredrog lagerölet. Wikner utbytte skick
ligt glasen och hans gode vän fick ölet. Där
om utlät han sig: — Nog visste jag att is
källardricka var gott, men i da.g måtte jag 
vara riktigt töistig, ty det har aldrig sma
kat så bra.

I goda vänners lag släppte Wikner gäcken 
riktigt lös och han skämtade respektlöst 
mod allt och alla. Han hade också varit 
med mer än de flesta och genom sitt skrift
ställen kom han i förbindelse med 80-talets 
litterära värld, från Nobelpristagaren K. P. 
Arnoldson till de boulevardskribenter, som 
han måste bussa gårdvaren Pompe på eller 
själv kasta utför redaktionsbyrån i Stock
holm.

¥

” Maspappa”  var Wikners benämning bå
de komma och ute i stora världen. Hans 
kraftiga statur var även respektingivande 
när han uppenbarade sig i sin orsadräkt. 
Den gav företräde både i slott och koja.

¥

Wikner hörde ej till dem, som beklagade 
sig men ofta greps han av en helig vrede, 
då han ansåg att någon oförrätt blivit be
gången mot honom själv eller andra. Då 
brassade han på i Masen och det var ord 
och inga visor man fick höra. iSå var det 
under tull- och rösträttsstriderna, vid rätte
gången mot dalaprofeten Gunnars Lars 
Larsson i Lima och andra tillfällen.

Bäst tyckte han dock om att sitta hemma 
i sin vackra trädgård om somrarna när so
len låg över Orsasjön och bygden och 'be
rätta om tiiler, som varit. Wikner var 
trots att nedsatt hörsel besvärade honom 
stor älskare av musik och Orsa skyttegilles 
hornorkester fick av honom mången puff 
i Dalmasen. När fanjunkar Clason från 
Falun konserterade med sina pojkar kunde 
man vara viss om att maspappa ej var 
långt borta.

'Om sig själv har han berättat i kortare 
uppsatser i olika tidskrifter, i serien Orsa- 
gubbar förr och nu i blixtbelysning samt 
inte minst i Lilla Hälsovännen och i Hälso- 
vors, där han låter den sannskyldige masen 
framträda. Den bliver salig, brukade han 
säga, som håller huvudet kallt, fotterna 
varma samt anammar Lilla Hälsovännen.

Han sback.

Ni sö sfyrivi a Borås
sjåi bara pris — e sö billi sö billi — men 
ni font sjå wen ni fo fär icka penga fär 
eld ni a lagt ajt dem.

När wöss fo ni sjå ö wela ajti jenö 
sturö lagri, klemmå ö gnukå ö sjo sö e 
riktin kvalité, sjo sö menstör i dedå ret- 
ta, att e lagumt tunt eld diggört, fo 
besked um e ullnådn eld inta, ni fo mi 
jett wörd sagt någölfårå varo riktit. Ö 
se kun ni fo nö råd ur ni sku semå, um 
e modärnt ö sö undå fär undå.

Provi jen göng mi tä gö in a wöss!

Aug. Larsson, Orsa
Manufaktur-, Damkappor, Herrekipering 

— Tel. 21.

F Ö R S Ö K T .

Varje lärare, som något haft med 
materialvård att skaffa, har säkert haft 
bekymmer av att kunna förvara 
planscherna på ett praktiskt och 
skyddande sätt. Även om man har en 
box att förvara dem i, så kantstötas de 
lätt, varjämte det kan vara svårt att 
hitta önskad plansch.

Härmed en enkel och billig anord
ning att upphänga planscherna. En 
järntråd —  telefontråd, eventuellt 
grannare —  spännes hårt med kraftiga 
skruvkrokar över huvudhöj d men in
om räckhåll på lämplig plats i materi
alrummet, varefter planscherna, upp
hängas på tråden med hjälp av säker- 
hetsnålar. Nålarna glida, efter tråden, 
så a.tt planscherna, kunna skjutas sam
man och ta ringa utrymme. När man 
vill ha en plansch, kan man föra isär 
dem och bläddra, tills man lätt finner 
den sökta. Har man sedan planscherna 
numrerade oeh en förteckning på väg
gen att gå efter, hittar man ju ändå 
lättare.

O. B— st.

NÄR VI VAR BORT OCII 
PLOCKADE LINGON.

En sommarmorgon for vi till Tallhed för 
att plocka lingon. När vi plockat en stund, 
satte vi oss på en stubbe och började äta.

Och maten var så god, när man fick sit
ta i skogen och äta. När vi satt och åt, 
kom det många kor till oss. Och de ville 
ha mat av oss. Vi gav dem litet bröd.

När vi hade ätit, plockade vi en stund 
till. Då kom en oxe, och han bölade så 
grovt. Vi klättrade upp på en hög stubbe. 
Jag klättrade först upp i en gran. Och 
mamma ställde sig på stubben och höll i 
Margit i ena armen och höll mej uppe med 
den andra armen. Och oxen stod nedan
för, och började stånga stubben, som mam
ma stod uppe på. Jag frågade, om jag skul
le ta en piska och köra undan honom. Men 
då sade mamma: ”Nej, då blir han argare.” 
Men till slut gick han undan. Och då 
sprang vi. Men nu törs jag icke gå dit mer 
och plocka lingon.

Gunnar Olsson, klass 5.

Vinster i tombola
utställas hos Birger Olsson. Högsta 
vinsten en lättviktare å 470 kr.

Vinster i FSorado
utställas hos Carl A. Pettersson. 
Högsta vinsten en elegant träd- 
gårdsgunga å 140 kr.

När det gäller------
Frukt, Choklad och Karameller 
gå till ELIN LARSSONS KIOSK. 
Där expedieras utan pjosk.
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TILL BA RN EN S B Ä STA
delar Länssparbanken ut
sparbanksböcker 
allra minsta.

till de

Föräldrarna böra ta vara på detta hjälpmedel
att g e  barnen en sparslant och 
grundlägga sparvanor.

hos barnen

K O P P A R B E R G S L Ä N S
\  K O P P A R B E R G S  
V  -  L X N S  -  i

\ s p a r b a n k / S P A R B A N K

Nöjet och
allvaret.

Förr i världen brukade man få göra sina 
lärospån som tecknare att rita ”en glad 
gris” och ”en ledsen gris” . Och säkerligen 
var det en pedagogiskt förträfflig handled
ning i karaktärstudium. Ty med all vår 
obetydlighet i fråga om ålder och erfaren
het så kunde vi ofelbart konstatera den 
väsentliga skillnaden: den glada grisen ha
de en frimodig knorr på svansen och fick 
därigenom en mycket övertygande prägel 
av levnadslust och blomstring. Men den 
ledsne grisen slokade med svansen och såg 
hopplös och övergiven ut. Vi tyckte myc
ket synd om den ledsne grisen.

Man behöver inte bli till åren kommen 
för att med osviklig säkerhet kunna skilja 
på vad som är roligt och vad som är mot
satsen. I andra angelägenheter kan det 
vara nog så maktpåliggande att fälla ett 
säkert och korrekt omdöme, men vi behö
ver aldrig tveka om vad vi finna nöje i 
eller inte. Överhuvud sträcker sig allt 
mänskligt liv efter glädjen som växterna 
efter ljuset; och ser någon riktigt glad ut 
så ”skiner hon som en sol!” Glädjen synes 
vara så oundgänglig, att hela vårt liv lik
som förtvinar och vissnar, om vi inte på 
någon väg kunna nå fram till verklig 
glädje.

Verklig glädje var det. Men denna är inte 
utan vidare detsamma som ”nöje” . Det är 
därför nöjeslivet blivit ett problem, som 
förefaller nästan omöjligt att bemästra. Ett 
särdeles klart exempel på den ödesdigra 
förväxlingen av glädjen och dess efterap- 
ning föreligger ju i alkoholbruket. För den 
stora majoriteten är Dionysos alltjämt 
”glädjens” gud, och att göra sig glad är all
deles liktydigt med att berusa sig mer eller 
mindre, alltefter råd och lägenhet. Men att 
det här är fråga om en glädjeförfalskning 
visar sig i alkoholnöjenas följder för de en
skilda, hemmen och samhället. Det är inte 
bara när fröjden slutar i finkan och tid
ningarnas brottmålsspalter, som alkoholen 
verkar som ett gift!

Vad det verkliga och så ofta missförståd
da glädjebehovet innebär framträder tyd
ligare, om man ställer det emot ett annat 
livskrav, som är lika allmänmänskligt och 
väsentligt. Nämligen allvaret.

Det kan förefalla besynnerligt att påstå 
något sådant! Är det inte tvärt om så, att 
man efter förmåga söker undkomma allva
ret? Men det är inte bara glädjen, som 
förväxlas med odugliga surrogat. Lika ofta

Tre av fotografierna
till H. L. Larsons artikel i förra numret 

av Orsa skoltidning om Pilkalampinoppi 
voro hämtade ur Karl-Erik Forsslunds 
”Med Dalälven från källorna till havet” , 
Orsaboken. Tyvärr glömde vi att ange det 
under artikeln, vilket beklagas på det liv
ligaste.

sammanblandas allvaret med — tråkighet, 
ehuru allvar och tråkighet inte ha någon
ting gemensamt. Det som är tråkigt, är 
aldrig allvar för oss. Och utan allvar finns 
det ingen glädje.

Inte ens en fotbollsmatch kan bereda 
något nöje’, om den inte också är ”allvar” . 
Om en av spelarna skulle svika i en kri
tisk situation, därför att han inte tycker det 
är så noga, det är ju bara fotboll —! För- 
grymmelsen bland kamraterna i laget skulle 
bli både allmän och eftertrycklig. Denna re
gel, att ingen glädje kan existera utan all
var, blir allt mer oblidkeligt undantagslös 
ju mer kvalificerad och djup glädjen är. 
Den glädje, som följer vetenskapligt eller 
konstnärligt arbete, hänger direkt samman 
med den vikt och det allvar, man tillmä
ter uppgiften. En forskare, som tvivlar på 
att hans möda har någon mening och re
sultaten någon betydelse, har heller ingen 
glädje i arbetet, och en konstnär som inte 
gitter arbeta med allvar på sitt verk kän
ner inte heller konstnärsglädjen.

Det är också ett livsbehov för oss, att 
själva bli tagna på allvar. Det är ange
nämt att kunna vara kvick och under
hållande, och att kunna locka folk till skratt 
är en högt skattad förmåga. Men ingen är 
olyckligare än den, som väcker löje och 
som andra skratta åt, förtäckt eller öppet. 
Även den mest glade och lekfulle fordrar 
att själv bli tagen på allvar!

Men frågan om nöjet och allvaret angår 
oss inte bara som privatmänniskor. Hela 
kulturlivet är beroende av den rätta av
vägningen av glädje och allvar. Och en av 
orsakerna till tidens glädjefattigdom och

E n  annons
i ORSA SKOLTIDNING försvinner 
inte i mängden — även om vi ha 
många annonser!

den kulturella utarmningen — mitt i en 
gigantisk utveckling — ligger kanske just i 
en brist på allvar. De tekniska framstegen 
ha gjort livet allt bekvämare och levnads
standarden allt högre. Dessa framsteg bety
da emellertid också en risk för andlig be
kvämlighet. Radion har berett förut oana
de möjligheter att lyssna till musik. Men 
samtidigt är det ett beklagligt faktum, att 
musiken i många hem tystnat. Och ändå 
är det inte värst, att man själv slutar spela. 
Att musiken blivit så lättillgänglig och 
kommer bara man vrider på en ratt, har 
inte alldeles så sällan resulterat i att man 
också förlorat förmågan att lyssna. Radion 
knäppes på ungefär som belysningen, när 
let börjar skymma. Och programmen som 
avlösa varandra få en liknande uppgift som 
tapeterna på väggarna eller stoppningen på 
möblerna, det är ingenting man ger akt på, 
men det gör rummet trivsammare och man 
vilar bekvämare. Så kan det som skulle 
vara en kulturgärning bli en slags andlig 
madrassering! Och naturligtvis betyder en 
sådan bekvämlighet också en minskad 
glädje. Det är samma bekvämlighetsmo- 
dv, som ligger bakom den så allmänna för
kärleken för den ”kolorerade pressen.” Så
dan lektyr är mest ”lättläst”, det är det av
görande, och för många blir den också den 
enda kontakten med litteraturen.

Det är visserligen sant att glädjen och 
lyckan alltid kommer som en skänk, något 
som man inte kan ta sig. Men det är också 
sant, att glädjen alltid fordrar en personlig 
insats och aktivitet, allvar.

Y. B.

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken.----------- Telefon 21.
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Ladda kameran för söndagens ut
flykt . . .  för livet på badstranden . . .  och 
inte minst för Barnens Dag som hålles i 
Orsa den 20—21 aug.

Välkommen in att rådgöra med oss 
om den film, som bäst lämpar sig för 
Edra önskemål.

Tegmans Fotomagasin
O R S A .

Från
Skolbänken.

SLIPSTENSLOPPET ÅR 1938.

I år har det varit slipstenslopp i Neder- 
berga. Då var jag med. Det var bara 
två flickor i fjärde klassen, som var med 
från Kallmora •folkskola. Jag hade start- 
numtmer 67 och startade med 66. Det var 
en flicka, som hette Maj-Dis Bengtsson 
från Nederberga. Vi skulle åka det spår, 
scm småskolbarnen hade åkt, men vi skulle 
åka det två gånger. Jag var före Mäj-iLis 
hela tiden, fast ja,g tyckte, att jag 'hade 
henne 'bakom, hälarna. När jag åkte första 
gången och hade kommit nästan på halva 
spåret, så åkte jag om de två Skattung- 
flickor, som startade före mig. De gick 
och pratade med varandra. Då sade en av 
dem på orsamål: ” Ja, men went ed jena 
lcngu sträoku wi skuldum oka?”  Då sade 
den andra: ” Jo want ä ed.”  De talade så 
högt, att jag hörde dem fast jag var långt 
före dem.. När vi hade åkt, så fick vi gå 
in och få varm mjölk och två hullar och 
lämna nummerlapparna. När vi druckit 
ur mjölken, fick vi vänta ett tag, innan 
det blev prisutdelning. Sedan kom en far
bror och låste upp dörren till skolsalen, 
och vi fingo gå in. Åberga fick silvertall
riken i år också. Kallmora .folkskola fick 
två lagpris. Det var två tavlor.

Utav flickorna som åkt l 1/ „  km. .fick 
jag första pris och fick ett par fina skidor. 
Andra pris ficlk Vera Andersson, och hon 
fick ett par stövlar. Jag minns inte, vem 
som fick tredje pris. Fjärde, pris fick Maj- 
Lis Bengtsson, men jag vet inte, vad hon 
fick. När det hade varit prisutdelning, 
gingo vi hem.

Gun Klarqvist, klass 4.

NÄR JÄG VAR PÅSKKÄRING.
På påskafton var jag så ängslig för att 

det skulle regna hela dagen så att jäg inte 
skulle få vara påskkäring. Mamma sade,

att vi fingo inte vara påskkäringar, om det 
regnade på det sättet. Men så till sist slu
tade regnet, och jag blev så glad. Jag trod
de, att vi skulle gå med detsamma, men 
då var klockan bara halv fem. Då togo jag 
och Sally och cyklade till Rut, för vi skulle 
öva på en sång. När vi voro hos henne, 
fingo vi inte vara ifred för Bengt, men 
det gick ändå. Nu var klockan sju. Jag 
och Sally gingo och klädde på oss, fast 
mamma hjälpte oss förstås. Jag hade en 
lång klänning på mig. Sally hade en kjol 
med en gammal blus, som var lappad. När 
vi voro ute, gingo vi till Olsson, och så 
sjöngo vi så här: ”Om Olsson till blåkulla 
vill följa med, så sitt uppå kvasten här, 
det bär då rätt uppåt och färden går bra, 
till månen vi hunnit fram. Om Olsson ej 
vill följa med nu i påsk, så vänta vi tills 
nästa påsk, för nu är det påsk, och äggen 
de koka på spisen förstås, om frun din på 
kvasten har satt sig, så tänk bara så, att 
vägen till blåkulla är ej krokig men lång, 
men du ska se, att kaffepannan kokar fort, 
ändå, fast vägen är lång, För nu ska vi gå, 
och en glad påsk vi er önska ändå, adjö 
nu så gå vi och önskar en riktig glad 
påsk.” Den versen hade vi skrivit och hit
tat på själva. När vi hade sjungit den, så 
fingo vi varsin apelsin och tio öre. Sen 
jprungo vi, så sjöngo vi i varenda gårc 
fast vi ändrade namnen på personerna. Vi 
voro inte på så många ställen. När vi voro 
oppe hos Hellsén, fingo vi apelsin. De ha
de en liten pojke, som gav oss dem. Först 
gav han mig, sedan Rut men inte Sally. 
Han var rädd för henne för hon hade en 
konstgjord näsa. Den hade hon gjort själv. 
Men då sade tanten: ”Ska du inte ge den 
flickan också?” Men det tordes han inte, 
så då gav tanten Sally istället. Vi gingo 
även till Lorens. Där fingo vi 1: 25 att dela 
på. När jag kommit hem hade jag fått ett 
stort påskägg av marsipan, tre apelsiner, 
sjuttiotvå öre, kakor och karameller. Det 
var den roligaste påskafton jag varit med 
om.

Sonja Nyman, klass 3.

EN SANNSAGA FRÅN HÄRNÖ
SAND.

Om korven, katten, äggpåsen, Lasse och 
jag.

Sommaren 1936 var min mor och jag i 
Härnösand. Vi var hos mormor. En tidig 
morgon skickade mormor mej och Lasse, en 
kusin till mej till affären, vi skulle hand
la ägg och korv. När vi gingo hem, mötte 
vi en katt. Jag som tycker så mycket 
om kattor, började locka på henne. Hon 
kom strax, ty hon kände lukten av korven. 
Lasse var litet längre bort, för han var li
tet rädd för kattor. — Nu kom min mor 
och sa att vi måste skymda oss hem, för vi 
skulle ha ägg och korv till frukost. När 
vi kom hem, var korven så tullad, att vi in
te kunde äta den. Och äggen var sönder 
allihop, bara ett var helt! Lasse tröstade 
mormor med att det var då e t t  ägg helt. 
Och nu råder jag er alla, att om ni har 
varit och handlat korv, var då aldrig i 
sällskap med kattor!

Maj-Britt Svennar, klass 3.

E r ik  W e s s t rö m
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

rekommenderas.

Matvaror 
Sp ecerier 
Manufaktur

Per W ikners Diversehandel, Holen
Etablerad 1880

Birger Lundholm - O  rsa
T E L. 30

Auktioner - Boutredningar - 
Inkasseringar - Fastighetsför- 
medling.
Auktionsgods mottages för bli
vande auktioner i tillgänglig 
lokal.

Erik Lundins
MOTOR- o. REPARATIONSVERKSTAD 

Tel. 302. ORSA. Tel. 302.
Alla slags reparationer och mekaniska 
arbeten utföras. Specialité: Svetsning.
En av oss svetsad sak blir jämngod med 
en ny.

MALARMÄSTAREN

B. KARLSSON
BYGGNADSMÄLNING, 
MÖBELMÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

R I N G  
Tel. 108.

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Ilelinackorderingar till moderata priser.

Byggnadssnickerier 
Butiksinredningar 
Trappor m. m.

Enå Snickerifabrik
TELEFON 78.

BILRINGAR
såyäl nya som begagnade i lager. 

Vulkanisering och regummering.

Orsa Ringcentral
Tel. 299.

Låga priser.
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Elektriska
spisar, plattor, bak
ugnar, varmvattenbe
redare. Armatur.

Iiadio, Motorer. Kylskåp, lampor,

Mora-Orsa Elektriska Affär

INI del gala vanliga
av
B L O M M O R ,  F R U K T  
och G R Ö N S A K E R  hos

Å n n a - L i s a  P,
Tel. 49.

Läskedrycker o. Wickyvalten
från

STORÄBRO BRYGGERI
rekommenderas.

Frelins Konditori
Tel. 27.

Gott Kaffe! Läckra Bakverk! Utsökt fin 
konfekt av egen tillverkning!

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

fr. o. m. den 27 aug.

damer lördagar kl. 2—4 e. m. 
herrar lördagar kl. 5—8 em.

BEGÄR ALLTID

Orsa-bröd
brödet med den verkliga råg
smaken.

B E S Ö K Z_____
Brandts

servering
vid Orsasjöns strandbad!

REKOMMENDERAS.

H e  llséns s p e c i a l
Kaffet, som är känt för sin höga 
kvalité och goda arom.

Hellséns, Orsa
Tel. 106.

VÅRSAGA.
En vårdag var Hans och Greta ute och 

lekte ipå gården, då Hans kom på en ljus 
idé. Han frågade Greta, om hon ville som 
han. Vad då? frågade Greta. Jo, sade 
Hans, ska vi gå ut i skogen och höra 
efter, om vi hör några sångfåglar? Jaa, 
sade Greta litet tveksamt. • De gingo hand 
i hand in i den mörka skogen. Men de 
kom inte långt-, förrän det prasslade i 
buskarna. Vad var det? De kröpo tätt 
intill varandra, för de visste inte, vad det 
var. Men det var ibara Jösse hare, som 
kom skuttande i snåren. Han tvärstan- 
nade mitt framför barnen. De började 
samtala med honom, för de voro vänner 
förut och förstod varandras språk. Jösse 
hare frågade, vart de skulle hän. De sade, 
att de ville höra sångfåglarna -sjunga. 
Jösse hare sade, att han visste,, var kol
trasten bodde. Han skuttade iväg före 
dem och visade vägen för dem. Barnen 
sprang efter, så fort de kunde. På vägen 
dit mötte de jätten Krokben, som var ute 
på morgonpromenad. Han hette jätten 
Krokben, för han hade ett krokigt ben 
och gick och haltade; Åå, är det- ett 
sådant herrskap ute och går, sade Krok
ben åt honom. Men Hans och Greta hörde 
inte på det örat utan fortsatte att springa. 
Men Krokben knep dem båda två med 
högra handen. Barnen ropade på Jösse. 
hare. men han hörde ingenting utan fort
satte att springa. Men jätten Krokben åt 
upp dem båda två, så de fick aldrig mer 
höra vårfåglar.

Maj-Britt Hammar, klass 3.

EN HEM LIGHET.
Barnen på Björknäs sutto .stilla i -barn

kammaren och ritade påskkort. Men en 
av dem var inte med. Det var Kerstin, 
storsyster. ” Var är Kerstin?”  frågade 
Sven. Ingen visste var Kerstin var. Men 
rätt isom det var, kom Kerstin inspringa-n- 
de och. ropade: ” Tänk att i morgon är det 
påskafton!”  ” Ja, iär det inte livat? Men 
var har du varit, Kerstin?”  -frågade Sven. 
” Ja, det är en hemlighet förstår ni, men 
jag måste tala om den för Sven, ty han 
måste hjälpa mig” , sade Kerstin.

Så gingo då Sven och Kerstin ut till 
mor i köket, o-ch så talade Kerstin om sin 
hemlighet för både -mor och iSven. ” 1 mor
gon kväll, när det börjar skymma, skall 
Sven och jag kläda ut oss till påskgummor 
och. se’n ska’ vi ta var sin kvast och. var 
sin kaffepanna och gå in i skogen vid Al
skogs och kläda ut oss där. Sedan ska’ vi 
komima hit med en korg med ägg och 
några påskkort och ge alla var sitt. Mor, 
får vi låna en korg oöh några ägg av dig? 
Åggen skall vi förstås ge dig mor, så du 
får koka dem” , sade Kerstin. ” 'Det var 
inte så dumt påhittat, Kerstin lilla” , sade 
-mor. ” Det får ni naturligtvis, min lilla 
sockerpulla.”

Påskafton kom, och Kerstin ooh Sven 
togo det de skulle ha och gingo bort till 
skogen vid Alskogs och klädde på sig. Se
dan kom-mo de gående med var sin kvast 
i handen och var sin kaffepanna. En av 
dem har en korg med röda, gula, blå, 
gröna ooh vita -ägg i. En gick utåt med 
fotterna och den andre inåt ooh var hjul-

Konservglas 
Bygelburkar 
Höganäs burkar 
Syltkittlar

Hugos Konditori
R E K O M M E N D E R A S .  

Telefon 318.

lallris pensionat o. Viloliei
Öppet året om. Alla nutida be
kvämligheter. Utmärkt badstrand. 
God sportterräng. - Tel. Orsa 19.

Cykellyktor —
av märkena
BOSCH, ASEA, MELAS m. fl.
samt delar till lyktor och cyklar.

E. HELLSTRÖMS Rep.-verkstad.
Tel. 217.

Barnens Dag i Orsa
Bomullsklädningar, med kort ärm 1: 95, 

Bomullshalsdukar, flera slag', även pric
kiga, — : 65. Städrockar, blå utan ärm 
1: 95, Damundcrklädningar, silkepl. från 
1: 95, Damgarnityr, (byxor & linne) 2: 95, 
2:50. Corsetter, Corseletter, Snörliv, 
Bysthållare, Strumpeband, m. m. Dam- 
nattlinnen, (nainsock, till 3:25, 2:95.
Damstrumpor, k.-silke, alla färger 2:25, 
Damstrumpor, silke/linne, alla färger 
1:65, Damstrumpor bomull, alla färger 
1: 25, —: 75, Herrskjortor, s. k. charmör, 
flera färger, 3:50, Herrskjortor, vanl. 
med fasta kragar 2:95, Herrskjortor, 
vanl. med fasta kragar, blå 1:95, Herr
kalsonger, med långa ben, interlock 
fr. 1: 75, Herrtröjor, interlock fr. 1: 75, 
Herrkalsonger, silke-pl. korta ben fr. 
1: 35, Herrkalsonger, bomull —: 95, Herr
strumpor, silkepl. fr. 1:35, bomull fr. 
—: 35, Herrsportmössor och Pojksport- 
mössor, 2:—, 1: 75, Herrparaplyer, 5 :—, 
4: —, Damparaplyer 3: 95, Barnparaplyer 
3:45, 2:95, Herrbaddräkter, yllepl. blå
från 1:95, Herrbadbyxor, bomull, till 
—: 75, —: 65, —: 50, —: 40, Dambaddräk
ter, ylle, flera färger och kval. fr. 2: 65, 
Barnstrumpor, i bomull — : 95, —: 75, 
—: 65, —: 45.

Dessutom vilja vi särskilt till ”Bar- 
nens-Dag”, framhålla vår rikhaltiga sor
tering, och våra billiga priser på alla 
slags hushållsartiklar, som äro lämpliga 
i Tombolor, Fiskdammar, Blomsterstånd, 
och dylikt, vid vilka vi äro särskilt rus
tade med största möjliga urval!

CENTRALBODEN
(Bazar & Kortvaruaffär)

Tel. 298. O R S A .  Tel. 298.

Ärade Cykelspekulanter!
Vänd Eder till undertecknad vid 
köp av cykel.

Försäljare av SVALAN, APOLLO, O. K. 
och ORSA. Lättviktsmotorcykeln 
SNABB med Sachsmotor. -----------
Försäljningsvillkor: Kontant samt
avbetalning.

H A R A LD  E R IC S S O N  - Tel. 156
Cykel- och reparationsverkstad.
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ORSA SKOLTIDNING

Fickur Armbandsur
Fackmannens råd samt stor sortering av utvalt fördelaktiga fa
brikat i varje prisläge, ger garanti för bästa valuta vid köp av ur hos

THORBY, Orsa

Köp KLÄNNINGAR och HATTAR billigt
Hela sommarlagret av Klänningar, Blusar, Jumpers, Hattar,
Dam- & Barnmössor utförsäljes till betydligt nedsatta priser.

Tel. 191 K  J ' D A H L  ORSA

Anna Anderssons
Matsalar 81 Café

R E K O M M E N D E R A S .  
Tel. 289.

G O D  V Ä L L A G A D  M A T !  
Billiga priser!

Charkuterivaror
av veterinär besiktade råvaror.

Å b e r g s
TEL. 25.

R A K N I N G  och 
K L I P P N I N G

utföres omsorgsfullt och billigt.

A . STEN BERG
TRUNNA.

Säg det med blommor!
Vid behov av Blommor, Frukt och 

Grönsaker hänvänd Eder till

0. LINDQVISTS EFTR.
A. L a r s s o n .

Tel.: Affären 92, Trädgården 120.

Badhuset i Holen
Ö P P N A S

lördagen den 27 aug. kl. 3 em.

Låt reparera S K O D O N E N
hos

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. -  Moderata priser.

Om K L O C K A N  d rar sig
eller strejkar — gå till

Urmakare G. Helg eson
Tel. 399.
N Y A  UR på lager.

bent. När de koiruno jn, gåvo de först 
mor äggkorgen, och sedan gåvo de barnen 
var sitt påskkort. När lille Putte fått 
ett kort, sade han till sin mor: ” .Lilla jaja 
moj, fåj inte tantejna stanna och äta ägg 
med Putte?”  ” Jo, kanske små gummor
na vill bli bjudna på lite påskägg hos 
ess” , sade mor. ” Jo tack, det vill vi 
visst det” , sade Kerstin, med så pipig
röst hon förmådde.

Då de ätit, gingo påskgummorna. Och 
alla tyckte, att de varit så lyckade.

Birgit Åberg, klass 6.

TILL BASTUN.
På fredagen sade läraren, att vi skulle 

åka till bastun på lördagen. Jag frågade 
.varför inte alla skulle bli med. Då svarade 
läraren, att det är ibara ” pjosk” . Det 
var bara femton, som åkte med. Vi foro 
på sjön till Holen. Ja, nog var jag för
kyld, men jag blev bara .bättre. Siv faado 
en stor spark, ;så jag ooh hon ” lånbytte” . 
Pojkarna sa, att bastun skulle inte vara 
så långt borta, den kunde väl stå på en 
holme i dag åtminstone. Jag, Siv, Sven, 
Stig. och lill-Giunnar blevo efter. När vi 
kom till församlingsgården så stannade de. 
Jag såg en farbror, som var så puekel- 
ryggig. Gunnar och Siv tvista om Vägen 
till Sker. ” Den vägen går dit” , sa Siv. 
” Nej, det gör den inte” , sa Gunnar. (Men 
hur det var så hade Siv rätt. Då sa Gun
nar, att det var han, som hade rätt. Jag 
och Sven skrattade, så jag höll på att 
kikna. När vi kom till bastun, så blev 
jag långt efter de andra. När vi skulle 
åka hem, åkte vi åt var sitt håll. Jag, 
Siv, Ulla, Gun-Britt och läraren åkte på 
isen. När vi komimo till skolan, hade 
Gunnar Brant haft sönder Ullas spark. 
Ulla började på å grina, men jag tröstade 
Ulla med att hon skulle gå till smedjan och 
laga sparken. Det gjorde hon. Sen blev 
jag med henne på väg hem..

Sonja Nyman, klass 3.

G y n n a

Orsa Skoltidnings 

annonsörer________

The Blue Mask
(Blå masken).

är den mest effektiva och 
resultatgivande ansiktsbehand- 
lingen.
Begär en BLUE MASK hos

Göta Liljas Damfrisering
ORSA. Tel. 306.

Dalamålning i antik stil
utföres omsorgsfullt till 
humana priser.

Orsa Lackeringsverkstad
Tel. Verkst. 265. Bost. 136 a.

Rosor - Träd - Buskar - Planlor

Fröliandel Plantskola
Tel. 27 Begär priskuraut

Sy handarbeten !
MATELASE RYA korsstyngsbroderier
samt många andra lätta trevliga arbeten 

finnas i stor sortering.

Hanna Månsson & C:o
Telefon 4.

Alb. Petterssons
Sadelm åkeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. - Nya 
madrasser och markiser på beställning.

B i l l i g a  p r i s e r .

BOSCH cykelljus
med nya Alni-generatorn på varje cykel.

Sex skäl för att välja Bosch cykellyse
med Bosch-alni-generator
1 den är lätt — 1/4 kg. lättare än den 

tidigare modellen och endast hälf
ten så stor

2. den är elegant till formen
3. den är driftsäker i alla väder
4. den är hållbar
5. den är lätt och tystgående, drivrulle 

löper lätt och tyst
6. den har samma effekt som tidigare, 

trots det mindre omfånget.

BOSCH 1938 — den bästa BOSCH som 
någonsin blivit såld!

Birger Olssons Järnhandel

C. F. Carlsson
Äkdonsfabrik & Smidesverkstad.

Tel.: Verkstaden, Orsa 188, 
Bostaden, Holen 15 b.

Rekommenderar sina tillverkningar av 
timmerkälkar, arbetsvagnar och kärror 
med bilhjul och vanligt hjul. Byggnads- 
smide och reparationer. - Allt inom yrket. 
Snabbaste leverans. — Infordra offerter.
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EN RESA TILL STOCKHOLM.

Flickscoutrörelsen har i år firat 25-års- 
jubileum i Stockholm. I samband med 
detta fick vem som ville från vår kår fara 
dit. Eva, Ulla, Halldis, Britt, Kerstin, Ka
rin, Gärda, Tyra och jag skulle följa med. 
Vår kårledare fröken Åkerlund var med. 
Vi foro på en torsdag och kommo tillbaka 
på måndagen. Resan gick över Bollnäs, 
Storvik, Skutskär, Uppsala till Stockholm. 
Vi foro kl. två och tjugo.

Vid tiotiden körde tåget in på Stock
holms central. Från stationen togo vi 
spårvagn till Söder. Vi skulle bo i Si- 
vertska kasernen. I kasernen funnos hög- 
och lågsängar. Vi voro mycket trötta, så 
vi somnade snart.

Dagen därpå skulle vi gå till stora A l- 
vikshallen och öva inmarschen till lörda
gens festligheter. Senare, på dagen voro vi 
på Skansen. När vi sett på alla djuren, fin- 
go vi också se elefanten Lunkentuss kom
ma gående med mycket barn på ryggen. 
Jag tyckte, det såg så roligt ut, och ville 
gärna rida, men de andra flickorna vågade 
inte. Då red jag ensam. Det var väldigt ro
ligt.

Dagen därpå voro vi på N. K. och Epa.
På kvällen klockan sex skulle festlig

heten äga rum i Alvikshalien. Hela golvet 
var alldeles fullt av scouter. Läktarna voro 
överfullsatta av folk. På en särskild läktare 
sutto prinsessan Sibylla och prins Gustav- 
Adolf. Efter paraden spelade stockholms- 
scouter en teaterpjäs om en lägerdag. Där
efter sjöngo de. Jag tyckte det var mycket 
roligt. När vi foro hem, snöade det.

På söndagen sågo vi på vaktparaden, 
Stadshuset och Nordiska museet.

På kvällen voro Halldis, Eva och jag 
och sågo Shirly Temple i filmen ”Ching, 
Ching.”

Dagen därpå voro vi uppe i kungstornen. 
Sedan voro vi hos fröken Åkerlunds mor 
och drucko te. Hon var mycket snäll. Där
på gingo vi till stationen. Vi foro också 
hem över Bollnäs. Från Bollnäs till Orsa 
åkte vi rälsbuss.

Jag tycker, att det var mycket roligt i 
Stockholm.

Birgit Liljegren, klass 4.

NÄR JAG VAR TILL KALLBÄCK.
En dag var jag ner till stationen och 

hämtade posten. Då tog jag posten åt Sun- 
dells. När jag kom till Sundeils, såg jag 
att det var någon hos grisarna. Då gick jag 
dit med posten. Det var tant Hanna, som 
var där. Hon frågade då, om jag ville fara 
till Kallbäck efter Lars och Sigge, för taket 
på svinstian hade ramlat ner. Jag lämnade 
posten i Sundeils och åkte. Då jag kom till 
Kallbäck, ropade jag på Lars och sade, att 
han skulle komma hem, för taket på svin
stian hade ramlat ner. Då kom Lars och 
Sigge. De togo sparkarna, och vi åkte. Jag 
följde med Sigge ett tag, men sedan åkte 
jag saktare. Då jag kom till Sundeils, tog 
jag vår post och gick hem. När jag kom 
hem, var klockan 4.

Sigrid Persson, klass 6.

Folkets Park, Sker
U t m ä r k t a  a r t i s t e r .
Förstklassig dansmusik.

Från den nyuppförda serveringstakterassen har man orsabygdens vackraste utsikt. 
Övertyga Eder genom ett besök. Serveringen är öppen alla dagar under som

marsäsongen mellan kl. 4—10 e. m.

NÄR DET GÄLLER ,. .
KOSTYMER - ROCKAR - HATTAR 
SKJORTOR - SLIPSAR. --------------------
Vänd Eder till h e r r s p e c i a l i s t e n

B E R G L I N D S !
ALLTID FÖRST MED NYHETER!

Hackkorv, Pölsa
god och billig Brobergs
f r u k o s t m a t .

Tel. 233 Fil. 48

S Y L T N I N G S T I D E N  är inne
förse Eder med

Bensoes. natron 
Citronsyra 
Salisylsyra 
Vinsyra
Kork, alla storlekar,

från

Pergamentpapper
Cellophanpapper
Harts
Buteljlack
Parafin

Tel. 340
O r s a  F ä r g h a n d e l

Y. FERNEMAN Tel. 340
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Förridare i bröllopståget.
(Detalj ur oljemålning av Arborelius.)


